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Скорочення 

  

ДРК Делегований Регламент Комісії 

CEN Європейський комітет зі стандартизації 

CENELEC Європейський комітет зі стандартизації в галузі електротехніки та 

електроніки 

КМУ Кабінет Міністрів України 

ПВЗВТ Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі 

DG  NEAR Генеральний директорат з питань сусідства і переговорів щодо 

розширення  

ЄБА Європейська бізнес асоціація 

ЄК Європейська комісія 

ЕП Енергоспоживчі продукти 

ETSI Європейський інститут стандартів зв'язку 

ЄС Європейський Союз 

ITS Технічний секретаріат INOGATE  

Мтне Мільйон тонн нафтового еквівалента  

ОЖЄС Офіційний журнал Європейського Союзу 

ПДж Петаджоуль 

Держенергоефективності  Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

України  

ГРУ Група підтримки України Європейської комісії 

ТЗ Технічне завдання 

ТР Технічний регламент 

ТВтг Тераватт*годин 
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Короткий зміст 

Україна досягла значного прогресу у транспонуванні законодавства ЄС у галузі енергетичного 
маркування і наразі робить перші кроки у напрямку екодизайну. У галузі енергетичного 
маркування в українське законодавство були перенесені Директива ЄС 2010/30/EU і чотири 
Делегованих Регламентів Комісії (ДРК) щодо енергоспоживчих продуктів, а ще сім регламентів, 
ще більше орієнтованих на конкретні продукти, знаходяться на різних стадіях розробки і 
затвердження. У той час як транспонування Директиви щодо енергетичного маркування та ДРК 
щодо енергоспоживчих продуктів є зобов'язанням відповідно до Договору про Енергетичне 
співтовариство, транспонування Директиви 2009/125/EC щодо екодизайну є вимогою в рамках  
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Це завдання було виконано Технічним секретаріатом INOGATE (ITS) у відповідь на запит, 
отриманий від Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 
(Держенергоефективності), відповідно до Робочої програми INOGATE для України, «Робочого 
плану 2015», узгодженого Держенергоефективності та ITS, а також відповідно до Технічного 
завдання (ТЗ) для цієї діяльності, затвердженого Європейською комісією, Генеральним 
директоратом з питань сусідства і переговорів щодо розширення (DG NEAR). Це завдання було 
завершено у терміни, узгоджені з Держенергоефективності, і включає різні задачі, які 
стосуються як енергетичного маркування, так і екодизайну: 

 Переклади Регламентів ЄС з екодизайну на українську мову, і переклад існуючих 

українських технічних регламентів (ТР) щодо енергетичного маркування 

енергоспоживчих продуктів на англійську мову; 

 Аналіз п’яти проектів ТР щодо  енергетичного маркування; 

 Надання рекомендацій щодо найбільш доречного правового способу перенесення 

Директиви ЄС щодо екодизайну в українське законодавство; 

 Надання рекомендацій щодо пріоритетності впровадження ТР з екодизайну щодо 

енергоспоживчих продуктів в Україні; 

 Надати перелік європейських гармонізованих стандартів для продуктів, які 

охоплюються існуючими і майбутніми Регламентами з екодизайну та енергетичного 

маркування в Україні; 

 Підтримка VII Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з питань 

енергоефективності та відновлюваних джерел енергії (10-13 листопада 2015 р.), 

зокрема, організація і проведення практичних семінарів з екодизайну і підвищення 

рівня інформованості, а також організація експертної зони. 

У той час як переклад Регламентів ЄС з екодизайну на українську мову та існуючих українських 
ТР з енергетичного маркування на англійську мову було зрозумілою послугою, наданою 
Держенергоефективності, аналіз проектів ТР з енергетичного маркування побутових 
барабанних сушарок, побутових духових шаф та витяжок, пилососів, кондиціонерів  і 
водонагрівачів був включений у процес затвердження цих ТР, який складається з кількох етапів 
консультацій із зацікавленими сторонами, аналізу різними міністерствами та іншими органами 
державної влади, і, нарешті, Кабінетом Міністрів України (КМУ). Для того, щоб відповідним 
чином врахувати зауваження, отримані Держенергоефективності на різних етапах процесу 
затвердження, необхідне розуміння цього процесу, який детально описаний у розділі 2.2 цього 
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звіту, а також розуміння відповідних частин українського законодавства. Як переклади, так і 
аналіз проектів технічних регламентів, були передані Держенергоефективності, і є 
Доповненнями до цього звіту.  

Критичне питання стосовно екодизайну стосується найбільш адекватного правового способу 
перенесення в національне законодавство Директиви ЄС з екодизайну. На підставі зустрічей з 
Держенергоефективності та зацікавленими сторонами, аналізу відповідного первинного та 
вторинного законодавства та оцінки згідно з відповідними критеріями і аргументами як на 
користь, так і проти, експертами ITS було проаналізовано три наступні варіанти: 
транспонування (1) як Закону України, (2) як ТР на підставі Постанови Кабінету Міністрів 
України, та (3) у вигляді Статті нового Закону про енергоефективність, який вимагає 
транспонування Директиви як ТР, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів. 

Серед аргументів на користь і проти будь-якого способу найбільш актуальними  вважаються 
такі аргументи: 

1. Очікується, що транспонування Директиви з екодизайну в якості первинного 
законодавства, або її базування на такому законодавстві, забезпечить більш стабільну 
правову основу, більше важелів для Уряду для забезпечення її виконання і підвищення 
довіри інвесторів, і тому потребує серйозного аналізу; 

2. Однак, дуже довгі періоди, які зазвичай необхідні українському Парламенту для 
ухвалення законів, є серйозною проблемою і сильним аргументом для транспонування  
Директиви в якості ТР на основі Постанови Кабінету Міністрів, також з урахуванням 
позитивного досвіду транспонування Директиви з енергетичного маркування у 2013 р.; 

3. Відповідні правові документи передбачають, що транспонування Директиви повинно 
відбутися у вигляді правового акту  (технічного регламенту) Кабінету Міністрів; 

4. На підставі положень Закону про технічні регламенти та оцінку відповідності, Кабінет 
Міністрів може вимагати транспонування  Директиви в якості ТР. 

Було встановлено, що варіант 3 (транспонування у вигляді статті нового Закону про 
енергоефективність, який вимагає транспонування Директиви як ТР, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів) є єдиним варіантом, який задовольняє всім критеріям, і тому 
рекомендується в якості оптимального варіанта, який сприятиме своєчасній реалізації 
Директиви, і в той же час молов до Закону України, тим самим надаючи йому юридичну силу і 
забезпечуючи стабільність для стимулювання довіри інвесторів. 

Друге важливе питання стосується пріоритетів, згідно з якими необхідно транспонувати і 
приймати 22 технічних регламента з екодизайну, які повинні бути перенесені в національне 
законодавство як частина зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС. Для того щоб встановити пріоритетність, експерти ITS застосували наступні критерії, які 
були узгоджені з Держенергоефективності:  

1. Зобов’язання з екодизайну щодо групи продуктів, прийняті у рамках Плану дій по 
виконанню Угоди про асоціацію в 2014 році;  

2. Взаємодоповнюваність введення ТР з екодизайну для групи тих продуктів, які вже 
мають в  Україні діючі ТР з енергетичного маркування; 

3. Передбачений рівень технічної складності та важкості впровадження, що супроводжує 
процес розробки, узгодження, прийняття і виконання ТР щодо конкретних продуктів; 

4. Очікуваний рівень енергозбереження в результаті реалізації окремих ТР, які стосуються 
конкретних продуктів. 
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Застосування цих критеріїв призводить до чотирьох варіантів порядку пріоритетності і 
рейтингу, які містяться у таблиці 6.4. Перелік розпочинається з груп продуктів, наведених у 
Постанові №847, який включає прості приймачі цифрового телебачення, зовнішні джерела 
живлення, третичного та не спрямованого випромінення. Другий порядок пріоритету включає 
ті групи товарів, для яких вже існують регламенти з енергетичного маркування, в тому числі 
побутової техніки, такої як холодильники і пральні машини. Перелік завершується рештою 
побутових виробів та обігрівачів приміщень. Наприкінці переліку знаходяться «промислові» 
продукти, тільки через те, що вони не включені в Постанову №847, і не підпадають під дію 
існуючих регламентів з енергетичного маркування в Україні (або ЄС). Рівень 
енергозбереження, який можливо досягнути завдяки цій промисловій групі, особливо, від 
електричних двигунів, вентиляторів і циркулярних насосів, є дуже високим, і цілком 
обґрунтовано є предметом окремої ініціативи Держенергоефективності, пов’язаною з 
промисловими виробами. 

Для того щоб виконати ДРК з енергетичного маркування та Регламентів з екодизайну 
енергоспоживчих продуктів, необхідно використовувати стандарти, які дозволяють описувати 
та перевіряти технічні параметри, які вимагаються відповідними регламентами. Тому ЄС надав 
мандат європейським органам із стандартизації CEN, CENELEC та ETSI розробити відповідні 
європейські гармонізовані стандарти для енергоспоживчих продуктів, які регулюються згідно  з 
Директивами ЄС з енергетичного маркування та екодизайну.  

Згідно з українським законодавством, всі міжнародні (в тому числі європейські) стандарти, які 
повинні застосовуватися в Україні, повинні прийматись в якості українських національних 
стандартів. Для того щоб полегшити Держенергоефективності роботу з відповідними 
комітетами по стандартизації в Україні, експерти ITS підготували і надали 
Держенергоефективності перелік стандартів і перехідних методів вимірювання, які 
застосовуються до 22 груп продуктів, які розглядаються. У Додатку 5 до цього звіту міститься 
перелік груп продуктів разом з європейськими гармонізованими стандартами, групи продуктів 
з перехідними методами вимірювання, а також групи продуктів без будь-яких європейських 
гармонізованих стандартів або перехідних методів вимірювання, із зазначенням відповідних 
стандартів або перехідних методів вимірювання та / або мандатів ЄС, та їх застосовності до 
екодизайну та енергетичного маркування. 

На додаток до технічної допомоги з питань енергетичного маркування та екодизайну, проект 
ITS надав допомогу у проведенні VII Міжнародного інвестиційного бізнес форуму з питань 
енергоефективності та відновлювальної енергетики, організованого Держенергоефективності у 
період з 10 до 13 листопада 2015 року у Києві, організувавши та здійснивши семінари 
«Екодизайн: досвід ЄС та перші кроки в Україні» та «Підвищення рівня обізнаності у питаннях 
енергоефективності», а також організувавши «експертну зону» та надавши матеріально-
технічне забезпечення для Форуму.  

Семінар «Екодизайн: досвід ЄС та перші кроки в Україні» був присвячений минулим і поточним 
подіям у галузі екодизайну в ЄС та поточній діяльності Держенергоефективності у цій галузі. 
Семінар надав можливість проаналізувати минулу і поточну роботу Держенергоефективності з 
енергетичного маркування, а також обговорити перші кроки у напрямку транспонування 
Директиви ЄС з екодизайну 2009/125/EC та конкретних регламентів для енергоспоживчих 
продуктів. 

Відповідно до технічного завдання, загальні цілі цієї діяльності полягали у наступному: (i) 
подальше наближення українського законодавства до європейського у галузі 
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енергоефективності, та (ii) сприяння підвищенню енергоефективності за рахунок 
транспонування подальших ДРК з енергетичного маркування та підготовчої діяльності, що 
сприятиме транспонуванню Директиви ЄС з екодизайну та Регламентів з екодизайну для 
енергоспоживчих продуктів. 

Базова ситуація відображена у поточному стані виконання Регламентів з енергетичного 
маркування в Україні і у стані підготовчих кроків, зроблених Держенергоефективності до цього 
часу з метою транспонування Директиви з екодизайну та регламентів з екодизайну, які 
стосуються конкретних продуктів. Основними відчутними результатами будуть вважатися 
наступні: (i) направлення проектів п’яти ТР з енергетичного маркування, проаналізованих 
експертами  ITS у рамках цього завдання, на затвердження Постановою Кабінету Міністрів 
України, (ii) розробка ТР з екодизайну, заснованих на Регламентах ЄС з екодизайну, 
перекладених проектом на українську мову, відповідно до узгодженого «робочого плану», (iii) 
підвищений професійний рівень та рівень обізнаності осіб, що приймають рішення, фахівців та 
зацікавленої громадськості у питаннях енергетичного маркування та екодизайну, завдяки 
проведенню експертами ITS практичного семінару «Екодизайн: досвід ЄС та перші кроки 
України», а також завдяки організації експертної зони та листівкам, розповсюдженим  
впродовж VII Міжнародного інвестиційного бізнес форуму з питань енергоефективності та 
відновлювальної енергетики (10-13 листопада 2015 р.), (iv) схвалення Держенергоефективності 
пропозиції експертів ITS стосовно найбільш доречного правового способу перенесення 
Директиви ЄС з екодизайну в українське законодавство, та подальших кроків, зроблених 
Держенергоефективності для її транспонування, (v) схвалення Держенергоефективності 
пропозиції експертів ITS стосовно визначення пріоритетності енергоспоживчих продуктів, які 
повинні регулюватись, та подальших кроків, зроблених Держенергоефективності для 
прийняття ТР з екодизайну відповідно до цієї  пріоритетності, (vi) прийняття в якості 
українських національних стандартів європейських гармонізованих стандартів, необхідних для 
впровадження необхідних ТР з екодизайну та енергетичного маркування в Україні, відповідно 
до оновленого та повного переліку, складеного проектом ITS.  Досягнення цих результатів буде 
перевірятись відповідно до стандартних процедур моніторингу INOGATE у березні 2016 р. 
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1. Вступ 

Це завдання біло виконано відповідно до «Робочого плану на 2015 р.», підписаного 
Держенергоефективності та проектом ITS 15 липня 2015 (Додаток 1), та технічного завдання, 
затвердженого DG NEAR 8 жовтня 2015 р.  

«Робочий план» визначає дві основні галузі співробітництва: (а) технічна допомога для 
впровадження енергетичного маркування і екодизайну в Україні, і (б) підтримка VII 
Міжнародного інвестиційного форуму з питань енергоефективності та відновлюваної 
енергетики , проведення якого було заплановано з 10 до 13 листопада 2015 р. у Києві. 

Згідно з технічним завданням обсяг робіт включав наступні завдання: 
 
(a) Технічна допомога для впровадження енергетичного маркування і екодизайну: 

1. Надати експертний висновок щодо наступних п'яти проектів технічних регламентів (ТР) 
з енергетичного маркування продуктів, які були розроблені Держенергоефективності: 
проекти ТР для кондиціонерів, побутових духових шаф та витяжок, побутових 
барабанних сушарок, водонагрівачів та обігрівачів приміщень. 

2. Забезпечити переклад десяти регламентів з екодизайну наступних енергоспоживчих 
продуктів: (i) кондиціонерів та вентиляторів, (ii) водяних насосів, (iii) побутових 
барабанних сушарок, (iv) ламп спрямованого випромінення, світловипромінюючих 
діодних ламп і пов'язаного з ними обладнання, (v) комп’ютерів та комп’ютерних 
серверів, (vi) пилососів, (vii) обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів, (viii) 
водонагрівачів та резервуарів для зберігання гарячої води, (ix) побутових духових шаф, 
варильних поверхонь та витяжок, (x) малих, середніх і великих силових 
трансформаторів 

3. Надати рекомендації Держенергоефективності щодо найбільш відповідного правового 
способу перенесення Директиви ЄС з екодизайну в українське законодавство, і надати 
консультації експертів щодо структури та змісту запропонованого правового документа, 
з урахуванням його відповідності Директиві ЄС та національним законодавчим актам та 
нормативним документам у відповідних областях, таких як захист прав споживачів і 
державних закупівель. 

4. Надати консультації експертів щодо транспонування регламентів ЄС з екодизайну в 
українські технічні регламенти: визначення пріоритетності продуктів; структури і змісту 
запропонованих технічних регламентів з урахуванням дотримання відповідних 
регламентів ЄС. 

5.  Переглянути та доповнити перелік Європейських гармонізованих стандартів 
(розроблений у рамках твінінгового проекту ЄС), які були розроблені європейськими 
організаціями із стандартизації CEN/CENELEC та ETSI (Європейський інститут стандартів 
зв'язку) у рамках мандату на стандартизацію, наданому Європейською комісією цим 
організаціям відповідно до Директиви 2009/125/EC, для продуктів, які підпадають під 
дію регламентів в Україні, в тому числі перевірка статусу завершення цих стандартів 
(проект, остаточна редакція, дата публікації в ОЖЄС). 

6. Допомогти Держенергоефективності у підготовці звіту для Секретаріату Енергетичного 
співтовариства про хід впровадження регламентів з енергетичного маркування та 
екодизайну в Україні з урахуванням прогресу та результатів завдань, виконаних у 
рамках цієї діяльності. 

(б) Підтримка VII Міжнародного інвестиційного форуму з питань енергоефективності та 
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відновлюваної енергетики: 

7. Підготувати, організувати та провести практичний семінар, тривалістю півдня, під 
назвою «Екодизайн: досвід ЄС та перші кроки України» у рамках VII Міжнародного 
інвестиційного бізнес-форуму з питань енергоефективності та відновлюваної 
енергетики. За погодженням з Держенергоефективності ITS повинен визначити  
програму заходу, підготувати презентації та забезпечити доповідачів. Програма заходу 
повинна бути спрямована на минулих і поточних подіях у галузі екодизайну в ЄС та на 
поточній діяльності Держенергоефективності у цій галузі. За можливості, на цьому 
семінарі також необхідно представити минулу і поточну діяльність 
Держенергоефективності щодо енергетичного маркування з метою інформування 
громадськості про національну програму маркування. Зобов’язанням проекту ITS було 
також забезпечити надання послуг, пов’язаних із семінаром (оренда конференц-залу, 
послуги синхронного перекладу, забезпечення харчування, інформаційні матеріали та 
матеріали для розповсюдження і т.д.). Окрема двогодинна або трьохгодинна сесія 
«Підвищення рівня обізнаності у питаннях енергоефективності»  повинна була 
доповнювати семінар. 

8. Під час VII Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з питань енергоефективності та 
відновлюваної енергетики, проект ITS відповідав за організацію «експертної зони», в 
рамках якої експерти ITS надавали інформацію та відповідали на запитання щодо 
продуктової  політики продукції ЄС та України, зокрема, щодо енергетичного 
маркування та екодизайну. 

(в) Звітність на наступні кроки: 

9. Підготовка звіту про виконання завдання. 

10. Моніторинг процесу прийняття правових актів і виконання проектів технічних 
регламентів з енергетичного маркування, запропонованого правового акту, який 
переносить Директиву з екодизайну, а також підготовлені проекти Технічних 
регламентів з екодизайну (станом на березень 2016 року, до закінчення проекту ITS). 

Щодо технічної допомоги, всі завдання були виконані і відображені у цьому звіті, за винятком 
завдання 6 (допомога у підготовці звіту для Секретаріату Енергетичного співтовариства), яке 
буде виконане, як тільки буде отримано спеціальний запит від  Держенергоефективності. Крім 
цього, за взаємною згодою з Держенергоефективності, завдання 3 та 4 були зосереджені 
більше на визначенні найбільш відповідної правової можливості транспонування Директиви ЄС 
з екодизайну, та на визначенні пріоритетності прийняття в Україні регламентів з екодизайну 
для окремих продуктів, ніж на структурі та змісті відповідних документів. Стосовно завдання 1, 
на прохання Держенергоефективності, було вирішено замість проекту ТР для обігрівачів 
приміщень проаналізувати проект ТР для пилососів. В якості додаткового завдання, яке не 
було передбачене в «Робочому плані 2015» або в ТЗ, проект ITS погодився зробити переклади 
на англійську мову п’яти існуючих Технічних регламентів з енергетичного маркування 
енергоспоживчих продуктів. На прохання Держенергоефективності, проект ITS також 
підготував лист до Державної статистичній службі України з прохання полегшити отримання 
ринкової інформації про продукцію, яка підпадає під регламенти з екодизайну. 

Всі задачі, пов’язані з VII Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з питань 
енергоефективності та відновлюваної енергетики, були виконані у повному обсязі. 

Що стосується подальшої діяльності, задача 10 (моніторинг) буде виконуватись відповідно до 
стандартних процедур INOGATE. Завдання з моніторингу буде виконане по відношенню до 
базових показників, описаних у розділі 2.3 цього звіту.    
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Виконання цього завдання розпочалося у липні 2015 року з перекладу десяти Регламентів з 
екодизайну відповідно до графіка, узгодженого у «Робочому плані 2015». Протягом 19 - 23 
жовтня відбувся перший візит експертів до Києва, метою якої було підтвердження обсягу робіт 
у рамках технічної допомоги, формування розуміння процесу розробки та втілення Технічних 
регламентів в Україні, обговорення з Держенергоефективності та іншими зацікавленими 
сторонами їхніх  поглядів, отримання відповідної довідкової інформації та надання відповідей 
на запитання Держенергоефективності щодо тем, пов’язаних з узгодженими завданнями. 
Другий візит групи експертів відбувся протягом 9 – 13 листопада, його метою було 
підтвердження та критична оцінка деяких робочих гіпотез, розроблених групою експертів, 
обговорення попередніх рекомендацій, завершення підготовки та надання підтримки з боку 
проекту ITS в організації VII Міжнародного інвестиційного форуму з питань енергоефективності 
та відновлюваної енергетики, зокрема проведення практичних семінарів «Екодизайн: досвід 
ЄС та перші кроки України» та «Підвищення рівня обізнаності у питаннях енергоефективності», 
обидва з яких були проведені 13 листопада 2015 р. 

 

2. Довідкова інформація 

2.1. Енергетичне маркування та екодизайн в Україні 

Україна досягла значного прогресу у транспонуванні законодавства ЄС у галузі енергетичного 
маркування і, в деякій мірі, також у галузі екодизайну. 

Протягом 2002 – 2011 рр. Держенергоефективності розробило вісім національних стандартів з 
енергетичного маркування для побутових електроприладів, які відповідали вимогам 
законодавства Європейського Союзу, але застосовувались тільки на добровільній основі. У 2012 та 
2013 роках за підтримки твінінгового проекту ЄС «Удосконалення політичних засад у галузі 
енергоефективності та її наближення до законодавства ЄС, Україна 2012 - 2013» 
Держенергоефективності розробило Технічні регламенти, еквівалентні Директиві ЄС з 
маркування 2010/30/EU та Делегованим регламентам комісії для різних енергоспоживчих 
продуктів. 

Станом на сьогодні наступні законодавчі акти ЄС були перенесені в українське законодавство в 
якості Технічних регламентів, затверджених Постановами Кабінету Міністрів: 

 Постанова № 702 від 7 серпня 2013 р. «Про затвердження технічних регламентів щодо 
енергетичного маркування», яка переносить в українське законодавство положення 
Директиви 2010/30/EU, ДРК 1060/2010 з енергетичного маркування побутових 
електричних холодильників і ДРК 1061/2010 з енергетичного маркування побутових 
пральних машин. Зрештою Постанова набула чинності 1 липня 2015 р. 

 Постанова №340 від 27 травня 2015 р., яка переносить в українське законодавство ДРК 
874/2012 щодо енергетичного маркування електричних ламп та світильників, яка набула 
чинності 5 грудня 2015 р. 

 Постанова №514 від 17 липня 2015 р., яка переносить в українське законодавство ДРК 
1059/2010 щодо енергетичного маркування побутових посудомийних машин, яка набула 
чинності 17 січня 2016 р. 

Проекти ТР щодо енергетичного маркування побутових барабанних сушарок, кондиціонерів, 
телевізорів, пилососів, побутових духових шаф та витяжок, водонагрівачів та обігрівачів 
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приміщень знаходяться в стадії підготовки і на різних стадіях розробки, розгляду та 
затвердження. Нагляд за ринком продукції, яка підлягає регулюванню щодо її енергетичного 
маркування, ймовірно, почнеться в середині 2016 року. 

Крім регламентів з енергетичного маркування Україна запровадила мінімальні стандарти 
енергоефективності для побутових електричних холодильників відповідно до Директиви 
96/57/EC і запропонувала поправку, яка дозволить привести мінімальні вимоги у відповідність 
з регламентом щодо екодизайну 643/2009. 

У той час як транспонування Директиви та ДРК з енергетичного маркування є зобов'язанням 
України у рамках Договору про Енергетичне співтовариство, транспонування Директиви з 
екодизайну до листопаду 2017 р. є вимогою відповідно до Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС1. 

Тому транспонування Директиви і Регламентів з екодизайну для окремих продуктів є 
пріоритетом для Держенергоефективності, яке також було уповноважено на цю діяльність 
кількома Постановами Кабінету Міністрів України, більш докладне обговорення яких наведено 
у розділі 5 цього звіту.  

 

2.2 Процес затвердження Технічних регламентів 

На рис.Ошибка! Источник ссылки не найден.2.1 приведено схематичне зображення процесу 
затвердження технічних регламентів в Україні. Джерелом для цієї схеми стали поглиблені 
обговорення з Держенергоефективності протягом першого візиту групи експертів. 

Рис. 2.1. Схема процесу затвердження Технічного регламенту в Україні 

 

                                                           

 

1
 Транспонування певних регламентів з екодизайну також є однією з вимог відповідно до «Поглибленої 

та всеосяжної зони вільної торгівлі ЄС» (ПВЗВТ). 
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Опис кожного з етапів, зображених на рис.2.1, приведено нижче: 

Етап 1. Відповідно до статті 18 Закону України «Про технічні регламенти та процедури оцінки 
відповідності», Держенергоефективності, як центральний орган виконавчої влади, 
відповідальний за організацію розробки технічних регламентів, може створювати Технічну 
робочу групу з представниками важливих учасників, зацікавлених у певній темі  та/або питанні, 
яке входить до змісту технічного регламенту. Загальні цілі робочої групи полягають у: 1) 
розробці технічних регламентів, 2) обговоренні необхідності змін існуючих регламентів, 3) 
визначенні відповідності положень проекту ТР законодавству ЄС. Розмір і склад учасників 
групи залежатиме від завдання групи. Кожна робоча група очолюється представником 
Держенергоефективності, і може складатися з представників наступних організацій:  

 Центральних органів виконавчої влади, таких як Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства, Міністерства екології та природних ресурсів. 

 Відповідних технічних комітетів із стандартизації, таких як ТК-13 «Стандартизація 
побутової техніки та устаткування», ТК 34 «Лампи», ТК-100 «Аудіо-візуальні системи і 
послуги». 

 Виробників, постачальників та дистриб'юторів відповідного обладнання, таких як 
Європейська Бізнес Асоціація (EBA) та національні виробники обладнання. 

 Міжнародні експерти проектів , які фінансуються ЄС. 
 

Наразі Держенергоефективності створило Технічну робочу групу для реагування на коментарі 
Кабінету Міністрів стосовно першого розгляду проекту ТР з енергетичного маркування 
кондиціонерів.  

З процедурної точки зору, після того, як Держенергоефективності підготувало перший проект 
ТР, агентство направляє цей проект членам робочої групи та організовує першу нараду. Після 
розгляду зауважень робочої групи, остаточна версія проекту ТР надсилається на затвердження 
Міністерства регіонального розвитку. 

Етап 2. Відповідно до Положення про Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України2, діяльність агентства спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку. 
Процедурні питання, пов'язані з розробкою рішень Кабінету Міністрів України визначаються 
Регламентом Кабінету Міністрів 3 . Цей документ встановлює порядок, згідно з яким 
переглядаються проекти правових текстів і призначає відповідальне міністерство першим 
рецензентом. Тільки після цього проект правового акту може направлятися іншим 
зацікавленим органам 4 . Саме тому перший проект ТР розглядається Міністерством 
регіонального розвитку.  

                                                           

 

2
 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/676-2014-%D0%BF  

3
 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF  

4
 № 37 Регламенту КМУ  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/676-2014-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF
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Етап 3. Після того, як Міністерство регіонального розвитку затвердить проект ТР, 
Держенергоефективності пересилає його наступним міністерствам (якщо проект ТР містить 
положення, що стосуються компетенції інших центральних органів влади, перелік органів 
влади може бути розширено): 

 Міністерство економіки5: центральний орган виконавчої влади, який відповідає за 
розробку і реалізацію державної політики у галузі технічного регулювання. 
Міністерство економіки розглядає проект ТР, щоб переконатися, що проект відповідає 
спеціальному законодавству у галузі технічного регулювання, наприклад, Закону 
України «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» і «Правилам 
розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів 
України, на основі актів законодавства Європейського Союзу» 6 та іншим законодавчим 
актам у цій галузі. Міністерство може визначити, що існує нагальна потреба в прийнятті 
ТР і підготувати «Висновок» для подання разом з проектом ТР безпосередньо Кабінету 
Міністрів України7.  

 Міністерство фінансів 8 : центральний орган виконавчої влади, який відповідає за 
розробку і реалізацію державної політики фінансування.  

 Державна регуляторна служба9: центральний орган виконавчої влади, який відповідає 
за провадження державної регуляторної політики. Відповідно до Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 10 , 
державна регуляторна служба проводить оцінку регулюючого впливу з рекомендацією 
щодо затвердження або відхилення регламенту.  

 Державна інспекція з питань захисту прав споживачів11: центральний орган виконавчої 
влади, який відповідає за реалізацію державної політики у сфері нагляду за ринком – 
зокрема щодо енергетичного маркування та екодизайну 12. 

 Антимонопольний комітет 13 : державний орган з особливою відповідальністю за 
забезпечення державного захисту конкуренції у господарській діяльності та у 
державних закупівлях. Антимонопольний комітет розглядає проект ТР на відповідність 
антимонопольному законодавству . 

На практиці більшість зауважень надходить від Міністерства економіки. Після збору всіх 
зауважень, Держенергоефективності завершує проект ТР. Якщо проект ТР зазнав значних змін, 
він повинен бути повторно затверджений сторонами 14 . В іншому випадку 

                                                           

 

5
 Положення про Міністерство економічного розвитку: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-

%D0%BF  
6
 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/708-2012-%D0%BF  

7
 Відповідно до ст. 24 Закону України «Про технічні регламенти та процедури оцінку відповідності»  

8
 Положення про Міністерство фінансів: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF  

9
 Положення про Державну регуляторну службу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/724-2014-%D0%BF 

10
 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1160-15  

11
 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/465/2011  

12
 Перелік органів державного ринкового нагляду, схвалений урядом: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/573-2011-%D0%BF  
13

 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3659-12  
14

 N
o
 40 Регламенту КМУ 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/708-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/724-2014-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/465/2011
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/573-2011-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3659-12
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Держенергоефективності направляє проект ТР до Міністерства юстиції для проведення 
правової експертизи. 

Етап 4. Всі проекти законодавчих актів підлягають правовій експертизі Міністерства юстиції15. 
Міністерство юстиції аналізує, чи відповідає проект ТР Конституції України, нормативно-
правовим актам, положенням Європейської конвенції з прав людини, і у випадках, якщо 
проект документа відноситься до пріоритетних напрямків адаптації українського 
законодавства до законодавства Європейського Союзу, проект документа перевіряється на 
його відповідність законодавству Європейського Союзу. Досвід затвердження проекту ТР з 
енергетичного маркування показав, що Міністерство юстиції надало значну кількість 
зауважень. Після отримання висновку Міністерства юстиції Держенергоефективності завершує 
проект ТР для подання Уряду. 

Етап 5. Після того, як Міністерство економіки отримує проект ТР від Держенергоефективності, 
Міністерство направляє проект ТР до Уряду16 . Досвід затвердження ТР з енергетичного 
маркування показав, що цей аналіз може тривати від одного до трьох місяців або довше, 
залежно від складності проекту ТР. Після отримання проекту ТР фахівці Секретаріату Кабінету 
Міністрів готують «Експертний висновок».  

Етап 6. Якщо «Експертний висновок» позитивний і немає інших коментарів від Уряду, тоді 
проект ТР затверджується і публікується в офіційному виданні Кабінету Міністрів України. 
Регламент набуває чинності у строк, зазначений у Постанові Кабінету Міністрів, але не раніше 
ніж через шість місяців з дня опублікування.  

Досвід показав, що у деяких випадках на 5-му етапі ТР може отримати значну кількість 
коментарів у результаті розгляду Кабінетом Міністрів. Це може привести до повернення 
проекту ТР на 1-й етап і проходження чергового раунду консультацій між міністерствами. 

2.3 Базові показники 

Базова ситуація виглядає наступним чином: 

Стосовно енергетичного маркування: Директиву ЄС щодо енергетичного маркування 
2010/30/EU та чотири ДРК було перенесено в українське законодавство. Наразі триває 
транспонування ДРК щодо семи продуктів, п'ять з яких були розглянуті експертами ITS у рамках 
цього завдання. 

Стосовно екодизайну: на сьогодні Держенергоефективності прийняло такі підготовчі правові та 
практичні кроки для транспонування Директиви ЄС 2009/125/EC з екодизайну та регламентів 
щодо окремих продуктів: розробка та затвердження планів дій шляхом прийняття Постанов 
Кабінетом Міністрів України (щодо деталей, див. розділ 5), та переклад Директиви з екодизайну 
та регламентів щодо окремих продуктів на українську мову.  

Головними відчутними результатами цього завдання слід вважати наступні: 

                                                           

 

15
 N

o
 44-47 Регламенту КМУ 

16
 Стаття 22 Закону України «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» 
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Енергетичне маркування: 

 Подання на затвердження Постановою КМУ проектів п’яти ТР, проаналізованих 
експертами ITS у рамках цього завдання.  

Екодизайн: 

 Розробка ТР з екодизайну на основі Регламентів з екодизайну ЄС, перекладених 
проектом ITS на українську мову відповідно до узгодженого робочого плану; 

 Розширення можливостей і підвищення обізнаності осіб, що приймають рішення, 
експертів і зацікавлених осіб з питань енергетичного маркування та екодизайну, 
завдяки практичному семінару, проведеному експертами ITS «Екодизайн: досвід ЄС та 
перші кроки України», експертній зоні і листівкам, розповсюдженим на VII 
Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі з питань енергоефективності та 
відновлюваних джерел енергії; 

 Затвердження Держенергоефективності пропозиції ITS стосовно найбільш відповідного 
правового способу перенесення Директиви ЄС щодо екодизайну в українське 
законодавство та подальші кроки, ужиті Держенергоефективності щодо її 
транспонування; 

 Затвердження Держенергоефективності пропозиції ITS стосовно пріоритетності 
регламентів з енергоспоживчих продуктів та подальші кроки, ужиті 
Держенергоефективності  щодо затвердження ТР з екодизайну відповідно до 
визначеної пріоритетності; 

 Затвердження європейських гармонізованих стандартів, необхідних для  застосування 
ТР з екодизайну та енергетичного маркування в Україні, в якості українських 
національних стандартів, відповідно до оновленого і повного переліку, наданого 
проектом ITS. 

 

3. Аналіз  проекту Технічних регламентів для енергетичного маркування 

енергоспоживчих продуктів 

За погодженням з Держенергоефективності наступні проекті ТР з  енергетичного маркування 
енергоспоживчої продукції були розглянуті експертами ITS: 

 Побутові барабанні сушарки; 

  Побутові духові шафи та витяжки; 

 Пилососи; 

 Кондиціонери; 

  Водонагрівачі, резервуари для зберігання гарячої води та комплекти з водонагрівача і 
сонячної установки (без додатків).  

Розглянуті проекти регламентів знаходяться на різних стадіях процесу затвердження, 
описаного в розділі 2.2. У Таблиці 3.1 надається огляд поточного стану всіх проектів технічних 
регламентів, в тому числі п’яти регламентів , проаналізованих у рамках цього завдання:   

Таблиця 3.1. Стан проектів Технічних регламентів з енергетичного маркування (грудень  
2015 р.) 

Продукт  Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Етап 5 Етап 6 
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Барабанні сушарки*     @  

Телевізори     @
17

  

Духові шафи та витяжки *    @   

Кондиціонери* @
18

      

Пилососи* @      

Водонагрівачі* @      

Обігрівачі приміщень @      

Ключ:  
 означає, що відповідний етап було завершено  
@ означає, що регламент наразі знаходиться на цьому етапі 
* вказує на продукти, які  були проаналізовані у рамках цього завдання 

Обсяг робіт і діяльність з аналізу, проведена експертами ITS, були наступними: 

Побутові барабанні сушарки: аналіз був зосереджений на незначних зауваженнях Міністерства 
юстиції, які стосувалися роз'яснення технічної термінології, включення екологічного 
маркування ЄС та включення у маркування посилань на документ, що затверджує цей 
регламент.  Експерти ITS підготували додаткову інформацію про «Міжнародне використання 
посилань у маркуванні на номер/дату документа, що затверджує цей регламент» (див. 
Додаток 2), який буде використовуватись Держенергоефективності в якості довідкового 
матеріалу. 

Побутові духові шафи і витяжки: проект ТР було затверджено Міністерством економіки з 
коментарями. Окрім роз'яснень технічної термінології, основними питаннями, які розглядались 
в рамках цього аналізу, були: дати набуття чинності різних маркувань, як передбачено 
відповідним регламентом ЄС, і включення положень ДРК ЄК 518/2014 (стосовно Інтернет - 
продажів). Також проект ТР було узгоджено із відповідним ДРК ЄК 65/2014, Законом України 
«Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» і «Правилами розроблення 
проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі 
актів законодавства Європейського Союзу», затвердженими Постановою КМУ №708 від 
12.06.2012. Необхідні зміни стосувались деяких правил розрахунків з урахуванням 
виправлення до ДРК 65/2014, таблиці «перевірочних допусків» додатку 8, і приведення у 
відповідність до окремих положень Закону «Про технічні регламенти та процедури оцінки 
відповідності» і «Правил розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються 
Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу» (включаючи 
припущеннях щодо нормативних положень – див. нижче).  

                                                           

 

17
 Це вже вдруге, коли проект ТР щодо енергетичного маркування телевізорів опинився на етапі 5. 

Раніше у цьому році Кабінет Міністрів відхилив проект технічного регламенту, і він повернувся на 1-й 
етап для подальшої розробки.  
18

 Як і у випадку з телевізорами, проект ТР енергетичного маркування кондиціонерів раніше був на етапі 
5, але повернувся на 1-й етап після отримання коментарів від Кабінету Міністрів стосовно деяких питань 
розробки.  
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Пилососи: проект цього ТР досі знаходиться на етапі розробки Держенергоефективності (етап 
1). Основні питання, які розглядались в рамках цього аналізу, стосувалися технічної 
термінології. Також проект цього ТР було узгоджено із відповідним ДРК ЄК 665/2013 
(наприклад, включаючи положення ДРК ЄК 518/2014 стосовно Інтернет - продажів), а також із 
окремими положеннями Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» і 
«Правил розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів 
України, на основі актів законодавства Європейського Союзу» (в тому числі положень про 
нормативні положення). 

Водонагрівачі, резервуари для зберігання гарячої води та комплекти з водонагрівача і 
сонячної установки: проект цього ТР також знаходиться  на етапі розробки 
Держенергоефективності (етап 1). Експертів ITS просили проаналізувати проект ТР без 
додатків, які на той момент ще не були підготовлені Держенергоефективності. Проект ТР (без 
додатків) було приведено у відповідність з ДРК (ЄС) № 812/2013, статтею 10 ДРК (ЄС) 
№518/2014 (включаючи нову редакцію частини проекту Технічного регламенту з урахуванням 
структури і змісту статей 3-6 ДРК (ЄС) №812/2013 (зі змінами)), а також з окремими 
положеннями Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» і «Правил 
розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, 
на основі актів законодавства Європейського Союзу» (стосовно нормативних положень). 

Кондиціонери: проект ТР щодо кондиціонерів дійшов до 5 стадії процесу затвердження, проте 
Кабінет Міністрів повернув його Держенергоефективності з декількома коментарями: 

Окрім технічних помилок в перекладі, коментарі КМУ стосувалися також наступних питань: 

 Був відсутній повний комплект посилань на підзаконні акти, які могли б дозволити 
відповідність українських постачальників продукції - такі, як Регламент Європейської 
комісії 842/2006 про значення потенціалу глобального потепління фторованих 
парникових газів. Цей регламент не було відтворено в українському законодавстві, 
тому підстави для прямих нормативних посилань відсутні, якщо в проект технічного 
регламенту не було внесено змін; 

 Існувала невідповідність проекту технічного регламенту вимогам Постанови Ради 
Міністрів №708 від 18 червня 2012 року щодо нормативних посилань, згідно з якою 
нормативні посилання повинні бути виключені з визначень в технічних регламентах. 

 
Зокрема, Постанова № 708 передбачає, що нормативні положення (наприклад, розрахунки), 
що містяться у визначеннях законодавчих актів ЄС, повинні бути включені у текст відповідних 
частин TР замість розділу «Визначення». 

У проекті ТР з енергетичного маркування кондиціонерів значна кількість технічних визначень, 
зазначених у додатку до регламенту, включала у себе не тільки визначення терміну, але й 
рівняння, записані в текстовому форматі. Те ж саме стосується початкового підзаконного акту 
ЄС про енергетичне маркування кондиціонерів No 626/2011, хоча для ЄС це не є порушенням. 
Таким чином, точний переклад Регламенту ЄС суперечив правилам розробки ТР в Україні 
(тобто Постанова № 708).   

Для того, щоб виправити цю проблему, експерти провела роботу з виявлення конфліктуючих 
визначень в проекті TР з енергетичного маркування кондиціонерів, вивели рівняння з 
визначень на основі тексту, відтворили формули і вставили їх в проект ТР. Додаток 3 
використовувався в якості посібника для розгляду проекту TР щодо кондиціонерів. 
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Переглянуті версії п'яти проектів ТР були представлені Держенергоефективності та приведені у 
Доповненні I. 

 

4. Переклад Регламентів ЄС з екодизайну та існуючих Технічних 

Регламентів щодо енергетичного маркування енергоспоживчих 

продуктів 

 

4.1. Переклад Регламентів ЄС з екодизайну 

Відповідно до «Робочого плану 2015», узгодженого Держенергоефективності та ITS, ITS зробив 
переклад українською мовою і передав Держенергоефективності діючі Регламенти Eврокомісії 
з екодизайну для наступних енергоспоживаючих продуктів: кондиціонери та вентилятори, (II) 
водяні насоси, (III) побутові барабанні сушарки, (IV) лампи спрямованого випромінення, 
світлодіодні лампи і супутнє обладнання, (V) комп'ютери і комп'ютерні сервери, (VI) пилососи, 
(VII) кімнатні і комбіновані нагрівачі, (VIII) водонагрівачі і бойлери, (IX) побутові духові шафи, 
варильні поверхні та витяжки, (Х) малі, середні та великі силові трансформатори.  

Переклади цих десяти Регламентів з екодизайну були передані Держенергоефективності і 
містяться у Доповненні II. 

 

4.2. Переклад існуючих Технічних Регламентів енергоспоживаючих продуктів 

На прохання Держенергоефективності проект ITS зробив переклад англійською мовою 

наступних існуючих Технічних Регламентів з енергетичного маркування: 

 Постанова №702 від 7 серпня 2013 року «Про затвердження технічного регламенту з 
енергетичного маркування», що транспонує Директиву 2010/30/EU, CDR 1060/2010 для 
побутових холодильних приладів і CDR 1061/2010 для побутових пральних машин; 

 Постанова №340 від 27 травня 2015 року, що транспонує CDR 874/2012 для електричних 
ламп та світильників; 

 Постанова №514 від 17 липня 2015 року, що транспонує CDR 1059/2010 для побутових 
посудомийних машин. 

Перед подачею до Держенергоефективності переклади пройшли сувору перевірку контролю 
якості. Стосовно чотирьох ТР щодо окремих товарів були виявлені і доведені до відома 
Держенергоефективності незначні розбіжності з відповідними Регламентами Європейського 
Союзу. 

Переклади п'яти ТР були представлені Держенергоефективності і включені у Доповнення III. 

 

5. Перенесення Директиви ЄС з екодизайну в українське законодавство 

5.1. Сфера дії 
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Транспонування Директиви ЄС з екодизайну 2009/125/EC в українське законодавство до 
листопада 2017 року є обов’язковою вимогою відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС, 
а також може стати обов’язковою вимогою відповідно до Договору про енергетичне 
співтовариство. Тому наразі Держенергоефективності активно займається транспонуванням 
Директиви. 

Загалом, існують два різні способи перенесення Директиви в українське законодавство: в 
якості закону або Технічного регламенту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів. 
Важливим прецедентом є Директива ЄС з енергетичного маркування 2010/30/EU, яка була 
перенесена в українське законодавство у серпні 2013 року Постановою №702 Кабінету 
Міністрів у якості Технічного регламенту. З того часу було прийнято ще чотири регламенти з 
енергетичного маркування окремих продуктів, сім знаходяться у стадії підготовки, п'ять з яких 
було проаналізовано у рамках цього завдання (див. Розділ 3 цього звіту). 

Транспонування Директиви з екодизайну у вигляді Технічного регламенту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів, дозволить провести досить швидку юридичну процедуру без 
участі Верховної Ради, але водночас існують аргументи на користь транспонування Директиви 
як Закону України. Основним аргументом є значна вага Закону, а також той факт, що він є більш 
стійким проти спроб внести зміни до законодавства, і може запропонувати уряду більше 
механізмів впливу у забезпеченні його виконання. Виконання Директиви з екодизайну у якості 
закону і регламентів щодо конкретних продуктів, що мають юридичну силу, може також 
додати інвесторам впевненості щодо довгостроковій окупності інвестицій в модернізацію 
виробничих потужностей. Очікується, що Директива з екодизайну може стати частиною 
необхідних заходів зі структурної перебудови для отримання макро-фінансової допомоги у 
2017 році, що буде потужним стимулом для парламенту своєчасно перенести Директиву у 
національне законодавство. 

З іншого боку, відповідно до різних законодавчих актів України 19, як Директива 2009/125/EU, 
так і Регламенти з екодизайну окремих продуктів повинні бути затверджені нормативно-
правовими актами Кабінету Міністрів України. 

 

5.2. Методика 

Для оцінки найбільш доречної юридичної можливості транспонування Директиви ЄС з 
екодизайну в українське законодавство, були проведені переговори з 

                                                           

 

19
 План заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами на 2014-2017 рр., 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 847-р від 17 вересня 2014 р.; План 
імплементації Директиви 2009/125 / EC, Регламент Комісії (EC) № 278/2009, Регламент Комісії (EC) № 
245/2009, Регламент Комісії (EC) № 244/2009, Регламент Комісії (EC) № 107/2009 Регламент Комісії (EC) 
№ 1275/2008, які встановлюють рамки і вимоги до еко-дизайну енергоспоживаючих продуктів, 
затверджений постановою Кабінету міністрів України № 475/2015; Стратегія розвитку системи технічного 
регулювання до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 844-р від 19 серпня 
2015 р. 
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Держенергоефективності та консультації із зацікавленими сторонами, розглянуті відповідні 
правові документи. Доповіді та дискусії в ході семінару «Екодизайн: досвід ЄС та перші кроки 
України», який відбувся 13 листопада 2015 р. у Києві, запропонували додаткову інформацію 
для подібної оцінки. На основі короткого звіту про зустрічі з Держенергоефективності і 
зацікавленими сторонами, а також вивчення юридичних документів представлено три 
варіанти, які аналізуються на підставі відповідних критеріїв.  

5.2.1. Зустрічі з Держенергоефективності і зацікавленими сторонами 

Під час двох експертних місій до України (19-23 жовтня і 9-13 листопада 2015 року), були 
проведені наради та консультації з такими учасниками:20 

 Керівні співробітники Держенергоефективності, в тому числі начальник департаменту з 
технічного регулювання в галузі енергоефективності, начальник відділу стандартів, 
регламентів та маркування, начальник відділу законодавчої підтримки і технічних 
фахівців. 

 Група підтримки України (ГПУ) Генерального директорату Єврокомісії з розвитку і 
співпраці, заступник начальника Департамент стратегічного планування та 
європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Начальник 
відділу правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав 
споживачів Міністерства економіки України, старший фахівець відділу з питань 
європейської інтеграції, адаптації Європейського законодавства та супроводження 
міжнародних договорів Міністерства екології та природних ресурсів, координатор з 
комунікацій з побутової електротехніки ЄБА, а також представники постачальників 
відповідної продукції. 

Під час цих зустрічей були представлені та обговорені основні варіанти транспонування 
Директиви (в якості Закону України або Технічного регламенту, що вводиться в дію 
постановою Кабінету Міністрів). 

Учасники висловлювали вкрай різні позиції: від рішучої підтримки перенесення Директиви в 
якості ТР, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів (Міністерством економіки), і до явної 
схильності до її впровадження в якості Закону України (ГПУ). Хоча варіант перенесення 
Директиви в якості закону підтримав представник Міністерства екології та природних ресурсів, 
представник ЄБA виступив за її перенесення Технічним регламентом, що вводиться в дію 
постановою Кабінету Міністрів. 

Учасники виразили занепокоєння стосовно тривалих періодів, які необхідні українському 
парламенту для прийняття законів 21 і пов'язаної з цим невизначеності щодо дати 
імплементації  Закону про перенесення Директиви. 

Аргументи на користь закону стосувалися більш високого правового статусу закону у 
порівнянні з нормативними актами, який був би більш доречним з огляду на ринкові 
обмеження, які накладаються екодизайном. Закон може також забезпечити більш стабільну 

                                                           

 

20
 Див. список учасників у додатку 4. 

21
 Приміром, новий Закон «Про енергоефективність» обговорюється в парламенті вже протягом семи 

років. 
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правову основу та полегшити дотримання учасниками ринку, хоча не всі учасники  погодилися 
з цим аргументом.22  Транспонування у якості закону також буде відображати правовий 
характер Директиви про екодизайн, яка забезпечує "правові рамки для встановлення вимог 
екодизайну до енергоспоживаючих продуктів" і для заходів на виконання стосовно кожного 
такого продукту. 

За третім варіантом, який було запропоновано Держенергоефективності, майбутній новий 
Закон «Про енергоефективність» - який в даний час готується Агентством – включатиме статтю, 
яка підтверджує зобов'язання України транспонувати Директиву 2009/125/EC і виконати її в 
якості Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабміну. 

5.2.2 Огляд правових документів 

Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Україною 23 і План дій 

Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Україною вимагає від Україна транспонувати 
Директиву 2005/32/EC, а також ряд інших директив на виконання і регламентів 24, протягом 
трьох років після вступу в силу угоди.25 Вона також передбачає, що "Нові дочірні директиви / 
регламенти повинні бути виконані відповідно до графіків, встановлених цими директивами / 
регламентами після зміни цього Додатка відповідно до інституційних положень, викладених в 
Розділі VII26 цього Договору і як повідомлено українській стороні". 

План дій по реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від вересня 
2014 р.27 підтверджує ці зобов'язання і вказує, зокрема, що Директива 2005/32/EC (що замінює 
Директиву 2009/125/EU)28 має бути перенесена до серпня 2017 року разом з Регламентами 
Комісії, згаданими в Угоді про асоціацію. Відповідальність за реалізацію покладається на 
наступні державні органи: Міністерство екології та природних ресурсів, 

                                                           

 

22
 На думку прихильників транспонування як технічного регламенту, імплементацію технічного 

регламенту буде легше контролювати і відстежувати. 
23

 Угода про асоціацію між Європейським Союзом та його державами-членами, з одного боку, і 
Україною, з іншого боку, Офіційний журнал Європейського союзу, 29.5.2014. Угода була ратифікована 
українським парламентом у вересні 2014 р. 
24

 Регламенти Комісії (EC) № 278/2009 (зовнішні джерела живлення), 245/2009 (люмінесцентні лампи без 
вбудованого балласту, розрядні лампи високої інтенсивності, та баласт і освітлювальні прилади, здатні 
працювати на таких лампах), 244/2009 (неспрямовані побутові лампи), 107/2009 (Прості приймачі 
цифрового телебачення) і 1275/2008 (у режимі очікування і вимкнення енергоспоживання електричного 
та електронного побутового та офісного обладнання), а також Директиви 92 / 42 / EEC (Нові водогрійні 
котли на рідкому та газоподібному паливі), 96/57 / EC (побутові електричні холодильники, 
морозильники та їхні комбінації) та Директива 2000/55 / EC (Баласт для люмінесцентних освітлювальних 
приладів). 
25

 Додаток XVII до розділу 1 Угоди про асоціацію. 
26

 "Інституційні, загальні та заключні положення". 
27

 План заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами на 2014-2017 рр., 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 847-р від 17 вересня 2014 р. 
28

, Очевидно,це є результатом неправильного тлумачення авторами Плану дій. 
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Держенергоефективності, Міністерство енергетики та Міністерство економічного розвитку.29 І 
Директива, і Регламенти Комісії повинні бути перенесені нормативними актами, які 
подаються до Кабінету міністрів України (Кабміну).30  

План виконання Директиви 2009/125 / EC і Регламентів Комісії 

Виходячи з положень Угоди про асоціацію та Плану заходів щодо її реалізації Кабінет Міністрів 
постановою № 475 від 14 травня 2015 року, схвалив "План виконання Директиви 2009/125/EC, 
Регламенту Комісії (EC) № 278/2009, Регламенту Комісії (EC) № 245/2009, Регламенту Комісії 
(EC) № 244/2009, Регламенту Комісії (EC) № 107/2009 Регламент Комісії (EC) № 1275/2008, 
встановлюючи рамки і вимоги для екодизайну енергоспоживаючих продуктів". 

План призначає Держенергоефективності у якості основного виконавчого агентства з 
наступних заходів:31 

 Оцінка українського законодавства, що регулює енергозбереження та 
енергоефективність для виявлення необхідності внесення змін в зв'язку з Рамковою 
директивою про екодизайн; 

 Визначення та законодавче закріплення основних вимог енергоефективності 
продуктів, що підпадають під дію Директиви про екодизайн; 

 Розробка національних стандартів, гармонізованих з європейськими стандартами. 

Співвиконавцями є Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство регіонального 
розвитку, Міністерство економічного розвитку і торгівлі і Міністерство охорони здоров'я. 

План реалізації передбачає ряд заходів, зокрема "заходи зі встановлення стандартів" і 
"розробку заходів із регулювання". Серед "заходів зі встановлення стандартів", план 
передбачає «Розвиток правового акта (технічного регламенту), щоб закріпити основні 
вимоги до енергоефективності продукції, які будуть застосовуватися відповідно до 
Рамкової директиви про екодизайн" до серпня 2017 року. В межах "розробки заходів із 
регулювання" План передбачає розробку Технічних регламентів відповідно до Регламентів 
Комісії щодо продуктів, включених до Плану дій по реалізації Угоди про асоціацію. 

Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Закон № 124 від 15 січня 
2015 року), який вступить в силу 10 лютого 2016 року, «визначає правові та організаційні 
засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених 
процедур оцінки відповідності».   

                                                           

 

29
 Уточнені державні органи, вказані у відповідності з їхнім найменуванням в юридичних документах. 

30
 Текст Плану дій щодо транспозиції Директиви: «Розробка і представлення проектів нормативних актів 

до Кабінету Міністрів з метою імплементації Директиви 2005/32/ЄК Європейського Парламенту та Ради 
від 6 липня 2005 року, що визначає структуру встановлення вимог з екодизайну для 
енергоспоживаючого обладнання (на заміну Директиви 2009/125/ЄС від 21 жовтня 2009 р., що 
встановлює рамки для створення вимог екодизайну для енергоспоживаючих продуктів)» 
31

 Держенергоефективності нещодавно був призначений центральним органом виконавчої влади з 
екодизайну постановою Кабінету Міністрів України № 1057 від 16/12/2015 р. 
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Закон визначає ТР як нормативний акт щодо встановлення і виконання обов'язкових вимог до 
параметрів продукції або виробничих процесів і пов'язаних з ними методів, в тому числі 
положення про відповідні процедури, зокрема оцінку відповідності. "Положення про 
енергоефективність" прямо згадується в якості можливого завдання ТР.32 Відповідно до статті 9 
Закону, ТР затверджуються законами, актами Кабінету Міністрів та центральних органів 
виконавчої влади, і "нормативний акт, який має ознаки технічного регламенту, 
передбаченого цим Законом, вважається технічним регламентом незалежно від 
використання слів "технічний регламент" в назві". 

Стратегія розвитку системи технічного регулювання до 2020 року 33 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає створення поглибленої та всеосяжної зони 
вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка вимагає реформування системи ТР в Україні для усунення 
технічних бар'єрів в торгівлі. 

"Стратегія розвитку системи технічного регулювання до 2012 року", затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України № 844-р від 19 серпня 2015 року, включає в себе план дій, який 
визначає заходи до реалізації, в тому числі список "нових технічних регламентів, які 
знаходяться у відповідності до законодавчих актів ЄС". До цих заходів належать: 

Система для визначення вимог екодизайну щодо енергоспоживаючих продуктів (Директива 
2009/125/EC Європейського парламенту і ради від 21 жовтня 2009 року зі встановлення 
системи визначення вимог екодизайну щодо енергоспоживаючих продуктів), а також список із 
22 регламентів ЄС з екодизайну, згаданих у Розділі 6 цього звіту. Відповідальність за виконання 
цієї діяльності покладено на Мінрегіон, Держенергоефективності і Мінекології. Кінцевим 
терміном для проведення цих заходів є 2015-2017 рр., індикатором прогресу є "Закон 
Кабінету Міністрів". 

Висновки з огляду правових документів 

План дій з реалізації Угоди про асоціацію, План виконання Директиви з екодизайну і низки 
регламентів щодо окремих продуктів, а також Стратегія системи ТР передбачають, що 
Директива 2009/125/EC повинна бути реалізована в Україні "нормативно-правовими актами, 
які будуть представлені на розгляд Кабінету міністрів України", "правовим актом 
(технічним регламентом)" або "актом Кабінету міністрів", відповідно. "Акти Кабміну", як 
правило, є постановами КМУ, які зазвичай вводять у дію технічні регламенти. Той факт, що ті ж 
самі правові документи передбачені для транспонування Регламентів Комісії щодо окремих 
товарів (заходи до виконання), дозволяє припустити, що уряд має намір транспонувати 
Директиву з екодизайну в якості технічного регламенту постановою Кабінету Міністрів. 

Крім того, Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» включає в себе положення, 
які могли б тлумачитись на користь транспонування Директиви з екодизайну в якості 
технічного регламенту, наприклад, визначення Технічного регламенту у статті 1 і положення в 

                                                           

 

32
 Стаття 9 Закону про технічне регулювання та оцінку відповідності. 

33 Стратегія розвитку системи технічного регулювання до 2020 року, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України № 844-р від 19 серпня 2015 р. 
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статті 9 Закону, згадані вище.34 Таким чином, у разі транспонування Директиви про екодизайн у 
вигляді закону постає важливе питання, чи буде проект закону (законопроект) представлено в 
Парламенті або подано Кабінетом міністрів до Парламенту. В останньому випадку, Кабмін 
може зробити висновок, що певні положення в проекті правового акту будуть характеризувати 
його як технічний регламент і тим самим заважатимуть його представленню у вигляді 
законопроекту. 

5.3. Оцінка різних варіантів 

Як випливає з вищевикладеного, існує три варіанти транспонування Директиви про екодизайн 
в українське законодавство: 

1. Як Закон України; 

2. Як Технічний регламент на основі постанови Кабінету Міністрів України; 

3. Як стаття нового закону «Про енергоефективність», яка вимагає транспонування 
Директиви в якості технічного регламенту постановою Кабінету Міністрів. 

Зустрічі з Держенергоефективності і зацікавленими сторонами, а також розгляд юридичних 
документів, вказують на існування аргументів на користь і проти кожного з цих варіантів, 
зокрема варіантів 1 і 2, які знаходяться в центрі (спірної) дискусії між зацікавленими 
сторонами. У цьому контексті, варіант 3, висунутий Держенергоефективності, може бути 
"третім шляхом" у подоланні цієї дихотомії, як буде викладено нижче. 

Аргументи за і проти кожного з цих варіантів наведено у таблиці 5.1, з посиланням на 
відповідні критерії із зазначенням відповідних доказів. У таблиці також викладено коментарі 
незалежних експертів ITS стосовно зібраних доказів до аргументів за і проти. 

У той час як транспонування Директиви з екодизайну відповідно до варіантів 1 або 2 є доволі 
зрозумілим, транспонування відповідно до варіанта 3 потребуватиме більш детального аналізу 
того, яким чином можна включити вимогу про транспонування у новий закон про 
енергоефективність та посилання на відповідний Технічний регламент, затверджений  
Постановою Кабінету Міністрів. 

Беручи до уваги, що Директива 2009/125/EC є цілісним юридичним документом, який 
«створює рамки для встановлення вимог екодизайну до енергоспоживчих продуктів для 
Співтовариства», рекомендується внести весь її текст у відповідний Технічний регламент, з 
необхідними корективами, пов'язаними з різними правовими контекстами в ЄС і в Україні. 35  
 

                                                           

 

34
 Згідно з тлумаченням Міністерства економіки (у викладі начальника Відділу технічного регулювання), 

через ці положення Директиву з екодизайну слід вважати технічним регламентом, зокрема, з огляду на 
статтю 3 (1) і статтю 5 (1) Директиви 2009/125/EC. 
35

 Цей підхід був застосований під час перенесення Директиви з енергетичного маркування 2010/30/EU в 

українське законодавство в якості технічного регламенту з енергетичного маркування енергоспоживчих 

продуктів, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р.  
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Це означає, що стаття у новому законі про енергоефективність, яка вимагає транспонування 
Директиви у вигляді технічного регламенту,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів, 
повинна бути короткою і не вдаватись у подробиці конкретних положень Директиви. 

Таким чином, стаття у новому законі про енергоефективність повинна передбачати: (i) що на 
енергоспоживчі продукти, розміщені на ринку України, будуть розповсюджуватись вимоги 
екодизайну відповідно до Директиви ЄС 2009/125/EC та пов'язаних з нею заходів з її реалізації; 
(іі) що Директива та заходи з її реалізації будуть повністю включені в українське законодавство 
в якості Технічного регламенту Постановами Кабінету Міністрів відповідно до графіка, 
створеного для цієї мети; (ііі) що майбутні нові редакції Директиви 2009/125/EC будуть 
відображені у поправках відповідних українських юридичних документів; (іv) які центральні 
виконавчі органи будуть відповідати за реалізацію відповідних технічних регламентів. 36  
 

5.4. Висновки і рекомендації 

Серед аргументів на користь і проти кожного з варіантів найбільш актуальними вважаються 
такі: 

1. Транспонування, або закладення основ, Директиви з екодизайну в первинне 
законодавство повинно забезпечити більш стабільну правову основу, більше важелів 
впливу для уряду у забезпеченні виконання і вищого рівня довіри інвесторів, а тому 
варте серйозного розгляду. 

2. Однак доволі тривалі періоди, необхідні українським парламентарям для ухвалення 
законів, є серйозною проблемою і являють собою сильний аргумент на користь 
транспонування Директиви в якості Технічного регламенту на підставі постанови 
Кабінету Міністрів, в тому числі беручи до уваги позитивний досвід транспонування 
Директиви з енергетичного маркування в 2013 році. 

3. Відповідні правові документи передбачають, що транспонування Директиви повинно 
мати форму правового акту (технічного регламенту) Кабінету Міністрів. 

4. На підставі положень Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» Кабмін 
може наполягати на транспонуванні Директиви в якості технічного регламенту. 

Таким чином, навіть розглядаючи лише ці чотири ключових аргументи, залишається дихотомія 
між двома основними варіантами (транспонування у якості Закону або технічного регламенту, 
прийнятого постановою КМУ). 

Проте, як випливає з таблиці 5.1, варіант 3 (транспонування статтею нового Закону «Про 
енергоефективність», яка вимагає транспонування Директиви як технічного регламенту 
постановою Кабінету Міністрів) задовольняє всім критеріям і тому саме її слід розглядати як 
кращий варіант. Втілення варіанту 3 сприятиме своєчасному виконанню Директиви (навіть в 
разі затримки у виконанні Закону «Про енергоефективність»), і в той же час закріпить її в Законі 
України, тим самим надаючи їй юридичну силу і стабільність, що зміцнить довіру інвесторів. 

                                                           

 

36
 Точний зміст і формулювання цієї статті є предметом подальшої консультації з юристами.    
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Цю рекомендацію необхідно піддати ретельній правовій експертизі і звірити з відповідними 
інститутами ЄС. 
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Таблиця 5.1. Варіанти транспонування Директиви з екодизайну в українське законодавство 

Критерії Аргументи Свідчення Коментарі ITS 

 Варіант 1: 
Законом України 

Варіант 2: 
Технічним 
регламентом 
постановою Кабінету 
Міністрів 

Варіант 3: 
Статтею нового 
Закону «Про 
енергоефективності», 
яка вимагає 
транспонування 
Директиви як 
технічного 
регламенту, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів 

Варіант 1 підтримується: 
Група підтримки України 
Міністерство екології та 
природних ресурсів 
Варіант 2 підтримується: 
Міністерство економіки 
Європейська Бізнес 
Асоціація 
Варіант 3 було 
запропоновано 
Держенергоефективності 
в якості можливої 
альтернативи 

Уподобання, озвучені 
цими організаціями, 
засновані на аргументах, 
що викладено у цій 
таблиці 

Належний рівень 
законодавства 

Значна вага Закону 
(первинне 
законодавство) в 
порівнянні з 
технічним 
регламентом 
(вторинне 
законодавство) 

Незначна вага 
технічного регламенту 
(вторинне 
законодавство) 

Забезпечує основу в 
первинному 
законодавстві 

Загальне припущення, 
засноване на кращій 
міжнародній практиці 

Транспонування у, або на 
підставі первинного 
законодавства слід 
розглядати як найбільш 
оптимального варіанта 
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Критерії Аргументи Свідчення Коментарі ITS 

Стабільна правова база Більш стабільна 
правова база, що 
ускладнює внесення 
змін до 
законодавства 

Може більшою мірою 
піддаватися спробам 
змінити регулювання 

Стабільна правова 
база, що ґрунтується 
на первинному 
законодавстві 

Загальне припущення, 
засноване на кращій 
міжнародній практиці. 
Міністерство економіки та 
Держенергоефективності 
також розглядають TР як 
варіант, менш 
сприйнятливий до спроб 
внесення поправок 

Незважаючи на аргументи 
з боку Міністерства 
економіки та 
Держенергоефективності, 
основа для 
транспонованої 
Директиви з екодизайну в 
первинному 
законодавстві повинна 
забезпечити більш 
стабільну правову основу 

Механізми впливу для 
уряду з метою 
забезпечення реалізації 

Дає уряду більше 
важелів для 
забезпечення 
дотримання її 
виконання 

Дає уряду менше 
важелів для 
забезпечення 
дотримання її 
виконання 

Дає уряду важелі для 
забезпечення 
дотримання 
виконання Директиви, 
транспонованої в 
якості технічного 
регламенту 

Загальне припущення, 
хоча на думку 
Мінекономіки і 
Держенергоефективності, 
транспонування як TР 
буде легше контролювати 
і відслідковувати 

Незважаючи на аргументи 
з боку Міністерства 
економіки та 
Держенергоефективності, 
основа для 
транспонованої 
Директиви з екодизайну в 
первинному 
законодавстві надає уряду 
більше важелів для 
забезпечення дотримання 
виконання Директиви 

Впевненість інвесторів Більший ступінь 
впевненості для 
інвесторів щодо 
довгострокової 
окупності інвестицій в 
модернізацію 
виробничих 
потужностей 

Менший ступінь 
впевненості для 
інвесторів, що збільшує 
зважену на ризик 
вартість капіталу 

Забезпечує 
впевненість для 
інвесторів 

Правовий режим, 
заснований на законі, 
може здатися інвесторам 
більш стабільним 

Директива з екодизайну з 
основою в первинному 
законодавстві збільшить 
довіру інвесторів 
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Критерії Аргументи Свідчення Коментарі ITS 

Дотримання правових 
рамок ЄС 

Транспонування у 
вигляді закону 
відображає правовий 
характер Директиви з 
екодизайну, яка 
надає "рамки для 
створення вимог 
екодизайну до 
енергоспоживаючих 
продуктів", а також 
для заходів по 
реалізації по кожному 
такому продукту 

Виведення Рамкової 
Директиви на той же 
рівень, що й 
регламенти щодо 
конкретного продукту 
суперечить практиці ЄС 

Неповна відповідність 
практиці ЄС 

Законодавство ЄС з 
екодизайну: Директива та 
заходи до виконання 
щодо окремих продуктів 
(регламенти) 

Хоча транспонування в 
якості закону буде 
найбільшою мірою 
відповідати правовій базі 
ЄС з екодизайну, інші 
варіанти не суперечать 
зобов'язанням України в 
рамках Угоди про 
асоціацію 

Швидкість реалізації Українському 
парламенту потрібно 
багато часу, щоб 
приймати закони, що 
приводить до 
невизначеності щодо 
дати виконання 
Закону про 
транспонування 
директиви. 

Дозволяє досить 
швидку юридичну 
процедуру, не 
пов'язану з 
парламентом 
 

Дозволяє досить 
швидке виконання 
Директиви з 
екодизайну як 
технічного 
регламенту, можливо, 
навіть з 
випередженням 
опублікування нового 
Закону «Про 
енергоефективність» 

Проект нового Закону 
«Про енергоефективність» 
вже обговорюється в 
парламенті протягом 
останніх семи років. 
Прецедентом є Директива 
ЄС з енергетичного 
маркування 2010/30/EU, 
транспонована в серпні 
2013 року Постановою № 
702 Кабінету Міністрів як 
технічний регламент 
протягом менше, ніж 15 
місяців. 

Тривалі періоди, зазвичай 
необхідні українському 
парламенту для прийняття 
законів, становлять 
серйозну проблему і є 
сильним аргументом на 
користь Варіантів 2 або 3. 
На користь цього 
аргументу також 
позитивний досвід 
транспонування 
Директиви енергетичного 
маркування в 2013 р. 
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Критерії Аргументи Свідчення Коментарі ITS 

Потенційний вплив на 
макрофінансову 
допомогу 

Директива з 
екодизайну може 
стати частиною 
необхідних заходів зі 
структурної 
перебудови для 
отримання 
макрофінансової 
допомоги у 2017 році, 
що стимулюватиме 
парламенту провести 
її своєчасне 
транспонування 

Транспонування в 
якості технічного 
регламенту 
задовольняє строки до 
2017р. 

Транспонування в 
якості технічного 
регламенту 
задовольняє строки 
до 2017р. 

запропоновано ГПУ Важливий аргумент на 
користь варіанту 1, якщо 
підтверджується ця 
можливість. 

Чинне законодавство Не відповідає 
пов’язаним правовим 
документам 

Відповідні правові 
документи 
передбачають 
транспонування 
Директиви: 
нормативними актами 
Кабінету Міністрів 
(технічний регламент) 

Відповідає 
пов’язаним правовим 
документам, оскільки 
Директива буде 
реалізована у вигляді 
технічного регламену, 
в рамках нового 
Закону «Про 
енергоефективність» 

План заходів щодо 
реалізації Угоди про 
асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом  
План виконання 
Директиви 2009/125 / EC і 
Регламентів Комісії 
Стратегія розвитку 
системи TР до 2020 р. 

Варіант 1 явно суперечить 
положенням різних 
відповідних юридичних 
документів, в той час як 
варіант 2 знаходиться в 
повній відповідності, а 
варіант 3 їм не 
суперечить. 
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Критерії Аргументи Свідчення Коментарі ITS 

Не виходить за межі 
українського правового 
поля 

У разі, якщо закон 
буде ініційовано 
урядом для 
представлення 
Кабінету Міністрів до 
парламенту, Кабмін 
може зробити 
висновок, що певні 
положення в 
законопроекті 
характеризують його 
як технічний 
регламент і тим 
самим заважають 
його поданню у якості 
законопроекту. 

Закон «Про технічне 
регулювання і оцінку 
відповідності» містить 
положення, які могли б 
тлумачитись на 
користь 
транспонування 
Директиви з 
екодизайну в якості 
технічного регламенту 

Не суперечить Закону 
«Про технічне 
регулювання і оцінку 
відповідності» 

Визначення технічного 
регламенту в статті 1 і 
положення статті 9 Закону, 
Директива з екодизайну 
підпадає під визначення 
технічного регламенту, 
наприклад, згідно зі 
статтею 3 (1.) І статтею 5 
(1). Директиви 2009 / 125 / 
EC.  
запропоновано 
Міністерством економіки. 

Хоча інтерпретація 
положень Закону «Про 
технічні регламенти та 
оцінку відповідності» з 
боку Міністерства 
економіки є спірною, не 
можна нехтувати тим, що 
Кабмін знову проголосить 
подачу до Парламенту 
закону, що транспонує 
Директиву з екодизайну. 
Цього можна було б 
уникнути, якби до 
парламенту був поданий 
відповідний 
законопроект. 
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6. Визначення пріоритетів у застосування Технічних Регламентів з 

екодизайну в Україні 

6.1. Сфера застосування 

Перелік продуктів, включених до завдання, наведене у таблиці 6.1. Джерелом інформації для 
переліку продуктів є "Стратегія розвитку системи технічних регламентів до 2012 р.", 
опублікована Постановою №844 Кабінету Міністрів від 19 серпня 2015 року, де визначається 22 
групи продуктів екодизайну. Таблиця 6.1 також показує, для яких груп продуктів 
Держенергоефективності вже прийняло, або має намір прийняти, технічний регламент з 
енергетичного маркування.    

Таблиця 6.1. Перелік товарів і намірів щодо енергетичного маркування 

No Група продуктів Захід на 
виконання вимог 

екодизайну 

Намір по 
відношенню до 

Регламенту з 
енергетичного 

маркування 

1 Побутові холодильні прилади (EC) No 643/2009  

2 Побутові пральні машини (EU) No 1015/2010  

3 Побутові посудомийні машини (EU) No 1016/2010  

4 Побутові лампи неспрямованого випромінення (EC) No 244/2009  
(EC) No 859/2009 
(EU) No 2015/1428 

 

5 Спрямоване випромінення, світлодіодні лампи та 
пов’язане обладнання 

(EC) No 1194/2012 
(EU) No 2015/1428 

 

6 Третичне освітлення (EC) No 245/2009 
(EU) No 347/2010 
(EU) No 2015/1428 

 

7 Споживання електроенергії у вимкненому стані та 
в режимі готовності 

(EC) No 1275/2008 
(EU) No 801/2013 

н/д 

8 Прості приймачі цифрового телебачення (EC) No 107/2009 н/д 

9 Зовнішні джерела живлення (EC) No 278/2009 н/д 

10 Електродвигуни (EC) No 640/2009 
(EU) No 4/2014 

н/д 

11 Телевізори (EC) No 642/2009 Проект  

12 Вентилятори, що приводяться в рух 
електродвигунами з вхідною потужністю від 
125 Вт до 500 кВт 

(EU) No 327/2011 н/д 

13 Кондиціонери повітря та вентилятори (EU) No 206/2012 Проект 

14 Водяні насоси (EU) No 547/2012 н/д 

15 Беззащільникові автономні циркуляційні насоси 
та беззащільникові циркуляційні насоси, 
інтегровані у пристрої 

(EC) No 641/2009 
(EU) No 622/2012 

н/д 
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16 Побутові сушильні машини барабанного типу (EU) No 932/2012 Проект 

17 Комп’ютери та комп’ютерні сервери (EU) No 617/2013  н/д 

18 Пилососи (EU) No 666/2013  Проект 

19 Обігрівачі приміщень та комбіновані обігрівачі (EU) No 813/2013  Проект 

20 Водонагрівачі та резервуари для зберігання 
гарячої води 

(EU) No 814/2013 Проект 

21 Побутові духові шафи, варильні поверхні та 
кухонні витяжки 

(EU) No 66/2014 Проект 

22 Малі, середні і великі силові трансформатори (EU) No 548/2014 н/д 

 

Держенергоефективності прагне досягти пріоритетного порядку транспонування і прийняття 22 
Технічних регламентів з екодизайну, викладених в таблиці 6.1. У цьому розділі представлені 
критерії, які використовуються для оцінки товарних груп і отриманий рекомендований 
пріоритетний порядок для перенесення і прийняття Технічних регламентів з екодизайну.  

6.2. Методологія 

Після обговорення і узгодження з Держенергоефективності, було запропоновано і вибрано 
чотири критерії, відносно яких проводитиметься оцінка і визначатимуться пріоритети для 22 
груп товарів, що підпадають під дію Директиви з екодизайну, приведені в таблиці 6.1. Критерії 
наведені нижче в порядку пріоритетності: 

1. Зобов'язання щодо груп продуктів з екодизайну, прийняті в рамках Плану дій з 
виконання Угоди про асоціацію 37 в 2014 році;  

2. Взаємодоповнюваність введення TР з екодизайну для групи продуктів, які вже мають 
діючі ТР з енергетичного маркування в Україні;   

3. Очікуваний рівень технічної складності і важкості впровадження, що супроводжує 
процес розробки, узгодження, прийняття і виконання ТР щодо конкретних продуктів;  

4. Очікувана економія енергії в результаті виконання ТР щодо конкретних продуктів.  
 

Перший критерій відображає групи продуктів, що підпадають під дію Директиви з екодизайну, 
спеціально визначені у Плані дій з виконання Угоди про асоціацію.   

Другий критерій відображає прагнення Держенергоефективності доповнити групи товарів в 
Україні, для яких вже прийняті ТР з енергетичного маркування, відповідними ТР з екодизайну. 

Третім критерієм є більш суб'єктивна оцінка груп продуктів, що підпадають під дію Директиви з 
екодизайну, заснованих на рівні технічної складності і важкості впровадження, що 
виникають в процесі введення в дію ТР з екодизайну. Концепція використання таких 
параметрів, як технічна складність і важкість впровадження у контексті підготовки і прийняття 
Регламентів з екодизайну для окремих продуктів була запропонована Гансом-Полем 
Сідеріусом, авторитетним міжнародним експертом зі стандартів і маркування, який працює в 
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 Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 847 від 17 вересня 2014 р. 
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Нідерландському агентстві з підприємництва 38. Технічною складністю вважається продукт із 
рядом типів продукту, варіантів користувачів, режимів роботи, характеристик, взаємозалежних 
підсистем, стосовно яких складно встановити міру ефективності, або чий ККД не можна 
виміряти простим чином. Важкість впровадження полягає в політичній чутливості питання 
продуктивності продукту, в тому числі вірогідність того, що промисловість, споживачі і 
суспільство матимуть заперечення щодо заборони певних варіантів продукту, або що цей захід 
матиме суттєвий вплив на певні параметри продуктивності або вплив на енергетичну 
інфраструктуру. Отримана оцінка ґрунтується на практичному досвіді компанії ICF International, 
яка протягом останніх 10 років спостерігала процес підготовки і прийняття Регламентів ЄС з 
екодизайну та надавала технічну підтримку з питань екодизайну для Програми 
енергоспоживчої продукції уряду Великобританії. Зокрема, цей процес був пов'язаний зі 
значними труднощами і затримками (в першу чергу через його технічну складність) у розробці 
Регламенту для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів, разом з правовими 
перепонами з боку промисловості, а також значною критикою  Регламенту для пилососів у ЗМІ. 
 
Четвертий критерій розглядає прогнозовану економію енергії в результаті введення 
регуляторного заходу. Цифри було взято безпосередньо з оцінок впливу Європейської комісії, 
які проводяться в рамках процесу прийняття регламентів. Таким чином представлені 
результати роботи ґрунтуються на потенційній економії енергії в ЄС-28. Однак цей метод може 
бути використаний в якості непрямого показника відносного вкладу, який може внести кожен 
ТР для конкретного продукту в енергозбереження України. Цей метод пропонує певне 
обгрунтування за умови відсутності детальної картини в межах країни щодо кількості 
енергоспоживаючих продуктів в житлових і нежитлових будівлях, показників власності, 
щорічних показників продажів, терміну служби продукції, їх енергоспоживання і способи 
використання продуктів в реальних умовах (тобто поведінка користувачів). Безсумнівно, 
ризиковано приймати прогнозоване енергозбереження в ЄС-28 для обговорення розміру 
можливого енергозбереження  в Україні через відмінність контексту (особливо це стосується 
цін на енергію і продукцію) і доступних технологій. Цей ризик слід враховувати при визначенні 
прогнозованого енергозбереження  для України.  

6.3. Результати 

6.3.1 Критерій 1 - Визначення пріоритетів за зобов'язаннями в рамках Плану дій з виконання 
Угоди про асоціацію  

У вересні 2014 року Парламент України ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, 
яка включає створення ЗПВВТ 39. В рамках Угоди про асоціацію було прийнято ряд зобов'язань 
по відношенню до Рамкової директиви з екодизайну та заходів до виконання щодо її 
транспонування в українське законодавство. Ці зобов'язання було викладено в Плані дій з 
виконання Угоди про асоціацію, згідно з яким Рамкова директива (2009/125/EC) і наступні 
заходи до виконання будуть прийняті в українське законодавство до серпня 2017 р.: 

 Горизонтальний захід щодо Регламенту Комісії (ЄС) №1275/2008 для режимів готовності 
та вимкненого стану;  

                                                           

 

38
 Прискорення прийняття заходів з екодизайну і енергетичного маркування, ECEEE 2013 (Г.-П. Сідеріус) 

39
 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/ 



 

___________________________________________________________________________

37 

 

 Регламент Комісії (ЄС) № 107/2009 про вимоги екодизайну для простих приймачів 
цифрового телебачення; 

 Регламент Комісії (ЄС) № 244/2009 від 18 березня 2009 р. про вимоги екодизайну для 
побутових ламп неспрямованого випромінення; 

 Регламент Комісії (ЄС) № 245/2009 про вимоги екодизайну для третичного освітлення;  

 Регламент Комісії (ЄС) № 278/2009 про вимоги екодизайну для зовнішніх джерел 
енергопостачання.  

Таким чином, для виконання і дотримання Держенергоефективності постанови Кабінету 
Міністрів, ці п'ять груп продуктів матимуть першочергову пріоритетність для введення 
відповідного ТР з екодизайну в Україні.  

6.3.2. Критерій 2. Визначення пріоритетів для груп продукції в Україні, які мають чинний 

Технічний регламент з енергетичного маркування і Технічний регламент з екодизайну  

Таблиця 6.1. наводить шість груп продукції, які мають відповідний прийнятий в Україні 

Технічний регламент з енергетичного маркування. Такими групами є: 

 побутові холодильні прилади; 

 побутові пральні машини; 

 побутові посудомийні машини; 

 побутові лампи неспрямованого випромінення; 

 спрямоване випромінення: світильники, лампи спрямованого випромінення та 

світловипромінюючі лампи;  

 третичнє освітлення.   

Додатково, існують сім груп продукції, які мають проект Технічного регламенту з енергетичного 

маркування на стадїї розробки або на стадії міжвідомчого затверження, а саме: 

 телевізори; 

 кондиціонери повітря і вентилятори; 

 побутові барабанні сушарки; 

 пилососи; 

 обігрівачі приміщень  і комбіновані обігрівачі; 

 водонагрівачі і резервуари для зберігання гарячої води; 

 побутові духові шафи та кухонні витяжки. 

Шість груп з чинним прийнятим Технічним регламентом з енергетичного маркування матимуть 

значення 1 у процесі оцінки пріоритетів. Наступні сім груп продукції, щодо яких Технічний 

регламент з енергетичного маркування перебуває на стадії підготовки і прийняття, матимуть 

значення 0,5. Решта груп продукції матиме значення 0.  

6.3.3 Критерій 3. Визначення пріоритетів за рівнем технічної складності та важкості 

впровадження  

Таблиця 6.2 наводить результати оцінки порівняння кожної з 22 груп продукції з екодизайну з 

параметрами технічної складності та важкості впровадження, що ґрунтуються на досвіді участі в 

нормативно-правових процесах ЄС в екодизайні. Для оцінки кожного параметру 

використовується шкала від 1 до 5, в якій 1 - найнижче значення, а 5 - найвище значення. 

Пізніше два значення сумуються і надають загальну оцінку для кожної групи продукції.  
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Таблиця 6.2. Оцінка груп продукції для екодизайну відповідно до шкали технічної складності і 

важкості впровадження. 

Заходи Технічна 
складність 

Важкість 
впровадження 

Всього 

Обігрівачі примішень  і комбіновані обігрівачі 5 5 10 

Пилососи 4 5 9 

Побутові лампи неспрямованого випромінення 3 5 8 

Комп'ютери і комп'ютерні сервери 4 4 8 

Очікування та мережеве очікування  5 3 8 

Третичнє освітлення 3 4 7 

Електродвигуни 3 3 6 

Спрямоване випромінення 3 3 6 

Кондиціонери повітря і вентилятори 4 2 6 

Водонагрівачі і резервуари для зберігання 
гарячої води 

3 3 6 

Побутові духові шафи і кухонні витяжки 3 3 6 

Телевізори 3 2 5 

Побутові холодильні прилади 3 2 5 

Побутові пральні машини 3 2 5 

Промислові вентилятори (125 Вт - 500 кВт) 3 2 5 

Побутові посудомийні машини 2 2 4 

Водяні насоси 2 1 3 

Циркуляційні насоси 2 1 3 

Малі, середні та великі силові трансформатори 2 1 3 

Прості приймачі цифрового телебачення 1 1 2 

Зовнішні джерела живлення 1 1 2 

Побутові барабанні сушарки 1 1 2 

 

6.3.4 Критерій 4. Визначення пріоритетів згідно з прогнозованим енергозбереженням в ЄС до 
2020 р. 
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Таблиця 6.3 наводить результати  прогнозованого рівня енергозбереження ЄС завдяки 

впровадженню Технічних регламентів з екодизайну та енергетичного маркування для кожної з 

22 груп продукції. Нормативне прагнення України щодо кожної групи продукції (тобто, з або без 

впровадження Технічних регламентів з екодизайну та енергетичного маркування) 

безпосередньо пов'язано з існуванням регламентів в ЄС. Автори не мають даних стосовно 

частки ринку та енергоефективності зазначених груп продукції в Україні. За відсутності таких 

даних на час підготовки звіту, показники енергозбереження, які зазначені в Оцінці впливу 

Комісії, були обрані як орієнтовні показники для ситуації в Україні. Ймовірно, існують 

відмінності у рівні насичення ринку (напр., для посудомийних машин і барабанних сушарок), 

ціноутворення та використання деяких груп продукції в умовах України, тому запропонована 

пріоритетність має бути переглянута, коли стануть доступними відповідні українські дані, що 

дозволить провести оцінку місцевого впливу. У Таблиці 6.3 22 групи продуктів розташовані 

відповідно до прогнозованого рівня енергозбереження в групах продуктів, від найвищого рівня 

до найнижчого.     

Таблиця 6.3. Класифікація енергозбереження у ТВтг для 22 груп продукції екодизайну  

Заходи Скорочення 

щорічного 

споживання 

електроенер

гії в ЄС до 

2020 р.40 

Нормативне 

прагнення 

України 

Коментарій щодо оцінки 

впливу ЄС 

Ранг41 

Обігрівачі 

приміщень  і 

комбіновані 

обігрівачі 

523,35 

ТВтгод 

Екодизайн  

та 

енергетичне 

маркування 

Оцінка впливу не виокремлює 

екодизайн, але Державне 

агентство з енергоефективності 

та енергозбереження планує 

реалізувати обидва заходи у 

довгостроковій перспективі. 

Єврокомісія не показує 

збереження в ТВтгод , проте 

застосовується інтерактивна 

програма переведення42, 

значення переведення млн. 

тон нафтового еквіваленту 

1 

45 млн тне 

                                                           

 

40
 Із «Оцінки конкретного впливу продуктів» http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm 

41
 10 = найвищий; 1 = найменший 

42
 http://www.conversion-website.com/energy/ton-of-oil-equivalent-to-terawatt-hour.html  

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm
http://www.conversion-website.com/energy/ton-of-oil-equivalent-to-terawatt-hour.html
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(тне) в ТВтгод  надається.  

Електродвигуни  139 ТВтгод Екодизайн Оцінка впливу зосереджена на 

екодизайні, що відповідає 

планам 

Держенергоефективності. 

2 

Промислові 

вентилятори 

(125 Вт - 500 

кВт) 

54 ТВтгод Екодизайн Оцінка впливу зосереджена на 

екодизайні, що відповідає 

планам 

Держенергоефективності. 

Наразі цей регламент 

перебуває на розгляді в ЄС. 

3 

Прості приймачі 

цифрового  

телебачення 

47 ТВтгод Екодизайн Оцінка впливу зосереджена на 

екодизайні, що відповідає 

планам 

Держенергоефективності. 

4 

Телевізори 43 ТВтгод Екодизайн та 

енергетичне 

маркування 

Оцінка впливу зосереджена на 

екодизайні та енергетичному 

маркуванні, що відповідає 

планам 

Держенергоефективності. 

Наразі цей регламент 

перебуває на розгляді в ЄС. 

5 

Побутові лампи 

не 

спрямованого 

випромінення  

39 ТВтгод Екодизайн та 

енергетичне 

маркування 

Примітка. Реалізація етапу 6 

Регламенту №244/2009 

відкладена на 2 роки до 2018 

р., таким чином збереження не 

будуть повністю досягнуті до 

2020 р., як планувалось 

спочатку. Оцінка впливу не 

виокремлює екодизайн від 

енергетичного маркування. 

Держенергоефективності 

також планує впровадити 

Технічний регламент з 

екодизайну разом із чинним 

Технічним регламентом з 

енергетичного маркування. 

Наразі цей регламент 

перебуває на розгляді в ЄС. 

6 
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Більш комплексний регламент 

стосовно "легких джерел" 

очікується наприкінці 2016 р. 

Третичне 

освітлення 

38 ТВтгод Екодизайн та 

енергетичне 

маркування 

Оцінка впливу не виокремлює 

екодизайн від енергетичного 

маркування. 

Держенергоефективності 

також планує впровадити 

Технічний регламент з 

екодизайну разом із чинним 

Технічним регламентом з 

енергетичного маркування. 

Наразі цей регламент 

перебуває на розгляді в ЄС. 

Більш комплексний регламент 

стосовно "легких джерел" 

очікується наприкінці 2016 р. 

7 

Очікування та 

мережеве 

очікування  

35 ТВтгод Екодизайн Оцінка впливу зосереджена на 

екодизайні, що відповідає 

планам 

Держенергоефективності. 

Наразі цей регламент 

перебуває на розгляді в ЄС. 

8 

Безсальникові 

автономні 

циркуляційні 

насоси та 

безсальникові 

циркуляційні 

насоси  

26,6 ТВтгод Екодизайн Оцінка впливу зосереджена на 

екодизайні, що відповідає 

планам 

Держенергоефективності. 

9 

Спрямоване 

випромінення, 

світлодіодні 

лампи та 

пов’язане 

обладнання 

24,7 ТВтгод  Екодизайн та 

енергетичне 

маркування 

Оцінка впливу не виокремлює 

екодизайн від енергетичного 

маркування. 

Держенергоефективності 

також планує реалізувати 

зоходи екодизайну разом з 

чинним Технічним 

регламентом з енергетичного 

маркування. Наразі цей 

регламент перебуває на 

10 
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розгляді в ЄС. Більш 

комплексний регламент 

стосовно "легких джерел" 

очікується наприкінці 2016 р. 

Водонагрівачі і 

резервуари для 

зберігання 

гарячої води 

19 ТВтгод Екодизайн та 

енергетичне 

маркування 

Оцінка впливу не виокремлює 

екодизайн від енергетичного 

маркування, проте Державне 

агентство з 

енергонфнективності планує 

реалізувати обидва заходи. 

11 

Пилососи 18,8 ТВтгод Екодизайн та 

енергетичне 

маркування 

Оцінка впливу не виокремлює 

екодизайн від енергетичного 

маркування, проте Державне 

агентство з 

енергонфнективності планує 

реалізувати обидва заходи. 

12 

Комп'ютери і 

комп'ютерні 

сервери 

16,3 ТВтгод Екодизайн Оцінка впливу зосереджена на 

екодизайні тому, що відсутній 

відповідний регламент з 

енергетичного маркування, що 

відповідає планам 

Держенергоефективності. 

13 

Малі, середні та 

великі силові 

трансформатор

и 

16,2 ТВтгод* Екодизайн *Примітка. Ці збереження 

розраховані до 2025 р., 

враховуючи виомги рівня ІІ, які 

набудуть чинності в 2021 р. 

(надання часу для розвитку 

технології аморфної 

серцевини). Оцінка впливу 

зосереджена на екодизайні, 

оскільки  відповідний 

регламент з енергетичного 

маркування, що відповідає 

планам 

Держенергоефективності, 

відсутній. 

14 

Побутові 

барабанні 

12,9 ТВтгод  Екодизайн та 

енергетичне 

Оцінка впливу не виокремлює 

екодизайн від енергетичного 

маркування, проте 

15 
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сушарки маркування Держенергоефективності 

планує реалізувати обидва 

заходи.  

Кондиціонери 

повітря та 

вентилятори 

11 ТВтгод  Екодизайн та 

енергетичне 

маркування 

Оцінка впливу не виокремлює 

екодизайн від енергетичного 

маркування, проте 

Держенергоефективності 

планує реалізувати обидва 

заходи.  

16 

Зовнішні 

джерела 

живлення 

9 ТВтгод Екодизайн Оцінка впливу зосереджена на 

екодизайні, що відповідає 

планам 

Держенергоефективності. 

Зазначимо, що даний 

регламент розглядається в ЄС 

для приведення у відповідність 

із регламентом США. 

17 

Побутові духові 

шафи і кухонні 

витяжки 

7,5 ТВтгод Екодизайн та 

енергетичне 

маркування 

Оцінка впливу не виокремлює 

екодизайн від енергетичного 

маркування, проте 

Держенергоефективності 

планує реалізувати обидва 

заходи. Єврокомісія не показує 

збереження в ТВтгод , проте 

застосовується інтерактивна 

програма переведення43, 

значення переведення ПДж в 

ТВтгод  надається. 

18 

27 ПДж 

Водяні насоси 4,6 ТВтгод  Екодизайн Оцінка впливу зосереджена на 

екодизайні, що відповідає 

планам 

Держенергоефективності. 

19 

Побутові 

холодильні 

4 ТВтгод Екодизайн та 

енергетичне 

Оцінка впливу не виокремлює 

екодизайн від енергетичного 

20 

                                                           

 

43
 http://www.conversion-website.com/energy/gigajoule-to-terawatt-hour.html 

http://www.conversion-website.com/energy/gigajoule-to-terawatt-hour.html
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прилади маркування маркування. 

Держенергоефективності 

також планує впровадити 

Технічний регламент з 

екодизайну разом із чинним 

Технічним регламентом з 

енергетичного маркування. 

Заначаємо, що через тривалий 

термін служби холодильних 

приладів існує інертність у 

досягенні енергозбереження.  

Енергозбереження зросте до 

12 ТВтгод до 2025 року. Наразі 

цей регламент перебуває на 

розгляді в ЄС. 

Побутові 

посудомийні 

машини 

1,7 - 2 ТВтгод Екодизайн та 

енергетичне 

маркування 

Оцінка впливу не виокремлює 

екодизайн від енергетичного 

маркування. 

Держенергоефективності 

також планує впровадити 

Технічний регламент з 

екодизайну разом із чинним 

Технічним регламентом з 

енергетичного маркування. 

Наразі цей регламент 

перебуває на розгляді в ЄС. 

21 

Побутові 

пральні машини 

1,2 - 1,5 

ТВтгод 

Екодизайн та 

енергетичне 

маркування 

Оцінка впливу не виокремлює 

екодизайн від енергетичного 

маркування, 

Держенергоефективності 

також планує впровадити 

Технічний регламент з 

екодизайну разом із чинним 

Технічним регламентом з 

енергетичного маркування. 

Наразі цей регламент 

перебуває на розгляді в ЄС. 

22 

 

6.3.5 Визначення пріоритетів 

Метод розрахунку  
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Метод для комбінування окремих критеріїв узагальнюється на Рис. 6.1 нижче. 

 

 Рис. 6.1. Метод включення 4 критеріїв для підготовки пріоритетного переліку  

Пріоритетна послідовність  

Сума результатів чотирьох критеріїв і пріоритетна послідовність наведені у Таблиці 6.4.
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Таюлиця 6.4. Пріоритетна послідовність для підготовки та прийняття 22 Технічних регламентів з екодизайну в Україні  
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6.4 Висновки 

Остаточна пріоритетна послідовність (Таблиця 6.5) надає раціональну основу, на підставі якої 

Державне агентство з енергоефективності може впроваджувати Технічні регламенти з 

екодизайну в Україні.  

Таблиця 6.5. Остаточна пріоритетна послідовність для технічних регламентів з екодизайну в Україні  

№ Група продукції "Промислова" продукція 

1 Прості приймачі цифровоготелебачення Циркуляційні насоси 

2 Зовнішні джерела живлення  Трансформатори 

3 Третичне освітлення
44

 Водяні насоси 

4 Побутові лампи неспрямованого випромінення  Промислові вентилятори (125 Вт - 500 кВт) 

5 Режим очікування/виключення Електродвигуни 

6 Побутові посудомийні машини Комп'ютери і комп'ютерні сервери 

7 Побутові холодильні прилади  

8 Побутові пральні машини  

9 Спрямоване випромінення: світильники, лампи спрямованого 

випромінення і світловипромінюючі діодні лампи 

 

10 Побутові барабанні сушарки  

11 Телевізори  

12 Водонагрівачі і резервуари для зберігання гарячої води  

13 Кондиціонери повітря і вентилятори  

14 Побутові духові шафи і кухонні витяжки  

15 Пилососи  

16 Обігрівачі приміщень  і комбіновані обігрівачі  

                                                           

 

44 Зазначимо, що три регламенти щодо освітлення, які наведені в Плані дій з виконання Угоди про 

асоціацію, переглядаються в ЄС з метою їх заміни на об'єднаний єдиний регламент з екодизайну 

«джерела світла» разом із єдиним регламентом з енергетичного маркування «джерела світла». Перший 

проект робочого документу для цього комбінованого регламенту вже існує. Найближчою датою набуття 

чинності таким регламентом може бути грудень 2016 року. 
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Можна побачити, що група водонагрівачів та обігрівачів приміщень має найбільший потенціал 

енергозбереження, але водночас ця група відзначається високою технічною складністю і 

важкістю впровадження. Перемови стосовно регламенту ЄС для цієї групи продукції тривали 

сім років, тобто набагато довше, ніж стосовно інших регламентів. Тому, хоча і спрямованість на 

впровадження регламентів з екодизайну для водонагрівачів та обігрівачів приміщень для 

отримання суттєвого енергозбереження може бути привабливою, це також може зайняти 

тривалий період часу, вимагати значних ресурсів для затвердження регламенту та може 

створити негативне ставлення в уряді, промисловості та громадському суспільстві до 

екодизайну. Таким чином, ми пропонуємо розпочати впровадження груп продукції, які 

пропонують більш помірний потенціал енергозбереження та які є менш складними і легкими 

до впровадження, для встановлення процесу та отримання позитивного сприйняття 

регламентів зацікавленими сторонами.  

Цей перелік починається з груп продукції, зазначених у Постанові № 847 і включає «Прості 

приймачі цифрового телебачення» та «Зовнішні джерела живлення», які відносно легко 

прийняти і які слугуватимуть як приклад становлення процесу прийняття регламентів з 

екодизайну в Україні. Після цього Державне агентство з енергоефективності може переходити 

до третичного і не спрямованого випромінення, яке є більш важким з точки зору 

впровадження, але пропонує більше енергозбереження. Таким чином, при впровадженні 

вимог екодизайну до освітлення, необхідно враховувати, що перегляд чинних регламентів ЄС з 

освітлення, включаючи спрямоване  випромінення, очікувано спростить ці три регламента в 

єдиний регламент до кінця 2016 року. Відразу після виконання зобов'язань у рамках Постанови 

№ 847 Державне агентство з енергозбереження може переходити до доповнення цих груп 

продукції, щодо яких вже існують регламенти з енергетичного маркування. Ці групи 

починаються з побутових приладів, таких як холодильники та пральні машини. Варто зазначити, 

що прогнозоване енергозбереження для побутових приладів в Україні може бути більш 

значним у відносних цифрах, якщо порівнювати з прогнозами ЄС, враховуючи той факт, що в ЄС 

політика стосовно цих груп енергоспоживчих продуктів існує майже 20 років і, як результат, 

рівень енергозбереження від подальшого нормативного посилення зменшується; а в Україні 

зовсіи інша ситуація. Перелік закінчується рештою побутової та господарської продукції  і 

обігрівачами приміщень, які очікувано будуть найскладнішими для впровадження.   

Звертаємо увагу на те, що "промислова" продукція - від циркуляційних насосів до комп'ютерів і 
комп'ютерних серверів45 - знаходяться у нижній частині цього переліку тому, що вони не 

                                                           

 

45 Регламент № 617/2013 щодо комп'ютерів стосується персональних комп'ютерів, ноутбуків і невеликих 

серверів. Вони не підлягають маркуванню в Європі через існування угоди між ЄС та США щодо прийняття 

знаку "ENERGY STAR" для подібного обладнання. Використання знаку "ENERGY STAR" для такого 

обладнання є розповсюдженим, і Державному агентству з енергоефективності пропонується розглянути 

можливість його використання в Україні. Підготовче дослідження, що охоплює використання більш 

потужних, але менш поширених "промислових серверів" і відповідного мережевого обладнання (яке, 
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зазначені в Постанові № 847 та не підпадають під дію чинних регламентів з маркування в 
Україні або ЄС. Відсутність маркування для цієї продукції пояснюється тим, що промислові 
споживачі не використовують маркування на упаковці так широко як споживачі масового 
ринку, тобто купівля промислового двигуна в оптового продавця відрізняється від купівля 
телевізора в роздрібного продавця. Це пояснюється тим, що промислові споживачі мають 
професійний персонал із закупівель, який звик до перегляду технічних параметрів продукції, в 
т.ч. рівня енергозбереження. Можливе енергозбереження в цій  групі промислової продукції, 
особливо від електродвигунів, вентиляторів і циркуляційних насосів, є особливо значним і 
справедливо є предметом окремої ініціативи Держенергоефективності стосовно промислової 
продукцї. Те, що підхід до промислової продукції відрізняється, є правильним, і тому ця 
ініціатива повинна  переважати запропонований порядок пріоритетів. 

 

7. Гармонізовані стандарти на продукцію, яка охоплюється 

Регламентами з екодизайну и енергетичного маркування 

7.1 Сфера застосування  

Обсяг продукції, вказаної в рамках цього дослідження разом із намірами Уряду України 

стосовно регламентів для кожної категорії продукції, більш детально наводиться у Таблиці 7.1. 

Для перших вказаних шести груп продукції46 в Україні вже прийняті технічні регламенти з 

енергетичного маркування. 

Таблиця 7.1. Сфера продукції і відповідні наміри стосовно регламентів  

Заходи Екодизайн Енергетичне маркування 

Побутові холодильні 
пристрої* 

 (EC) No 643/2009  (EC) No 1060/2010 

Побутові пральні машини*  (EU) No 1015/2010  (EU) No 1061/2010 

Побутові посудомийні 
машини* 

 (EU) No 1016/2010  (EU) No 1059/2010 

Побутові лампи 
неспрямованого 
випромінення *  

 (EC) No 244/2009  
(EC) No 859/2009 
(EU) No 2015/1428 

 (EU) No 874/2012 
 

Лампи спрямованого 
випромінення, 
Світловипромінюючі діодні 
лампи і відповідне 

 (EC) No 1194/2012 
(EU) No 2015/1428 

 (EU) No 874/2012 
 

                                                                                                                                                                                     

 

наприклад, використувується у центрах збору інформації) було нещодавно закінчено, і відповідний 

Регламент з екодизайну знаходиться на стадії розробки. 

46
 Зірочка (*) означає, що для даної групи продукції в Україні прийнято технічний регламент з 

енергетичного маркування.    
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Заходи Екодизайн Енергетичне маркування 

обладанання * 

Третичне освітлення*  (EC) No 245/2009 
(EU) No 347/2010 
(EU) No 2015/1428 

 (EU) No 874/2012 
 

Побутові духові шафи і 
кухонні витяжки 

 (EU) No 66/2014  (EU) No  65/2014  

Кондиціонери повітря і 
вентилятори 

 (EU) No 206/2012  (EU) No 626/2011 

Побутові барабанні сушарки  (EU) No 932/2012  (EU) No 392/2012 

Обігрівачі приміщень  і 
комбіновані обігрівачі 

 (EU) No 813/2013   (EU) No 811/2013 

Водонагрівачі та резервуари 
для зберігання гарячої води  

 (EU) No 814/2013  (EU) No 812/2013 

Пилососи  EU) No 666/2013   (EU) No 665/2013  

Телевізори  (EC) No 642/2009  (EU) No 1062/2010 

Водяні насоси  (EU) No 547/2012 Немає даних   

Комп'ютери і комп'ютерні 
сервери 

 (EU) No 617/2013 Немає даних  

Трансформатори  (EU) No 548/2014 Немає даних  

Очікування та мережеве 
очікування  

 (EC) No 1275/2008 
(EU) No 801/2013 

Немає даних  

Прості приймачі цифрового 
телебачення 

 (EC) No 107/2009 Немає даних   

Зовнішні джерела живлення  (EC) No 278/2009 Немає даних   

Електродвигуни  (EC) No 640/2009 
(EU) No 4/2014 

Немає даних   

Промислові вентилятори (125 
Вт - 500 кВт) 

 (EU) No 327/2011 Немає даних   

Безсальникові автономні 
циркуляційні насоси та 
безсальникові циркуляційні 
насоси  

 (EC) No 641/2009 
(EU) No 622/2012 

Немає даних   

 

7.2 Європейскі гармонізовані стандарти та перехідні методи вимірювання 

7.2.1 Сфера застосування 
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Не для всіх груп продукції, охоплених в цьому завданні, існують європейські гармонізовані 

стандарти47 (див. Таблицю 7.2).  

Таблиця 7.2. Групи продукції, для яких існують або не існують європейські гармонізовані стандарти 

Заходи Європейський 

гармонізований 

стандарт 

Перехідний метод 

вимірювання 

Побутові духові шафи і кухонні витяжки   

Кондиціонери повітря і вентилятори   

Побутові барабанні сушарки   

Пилососи   

Трансформатори   

Очікування та мережеве очікування    

Зовнішні джерела живлення   

Електродвигуни   

Побутові холодильні прилади   

Побутові пральні машини   

Побутові посудомийні машини   

Безсальникові автономні циркуляційні насоси та 

безсальникові циркуляційні насоси  

  

Обігрівачі приміщень  і комбіновані обігрівачі   

Водонагрівачі та резервуари для зберігання гарячої води    

Водяні насоси   

Спрямоване випромінення, світловипромінюючі діодні 

лампи і відповідне обладнання 

  

Комп'ютери і комп'ютерні сервери   

Неспрямовані  побутові лампи    

Третичнє освітлення   

Телевізори   

Прості приймачі цифрового телебачення дані відсутні 

Промислові вентилятори (125 Вт - 500 кВт) дані відсутні 

  

Більшість цих груп продукції, стосовно яких відсутні гармонізовані європейські стандарти, 

навпаки мають ряд перехідних методів вимірювання, тобто, методи вимірювання, які видані 

Єврокомісією з метою охопити перехідний період між прийняттям регламенту в ЄС і до 

опублікування європейського гармонізованого стандарту. Для груп «Прості приймачі 

цифрового телебачення» і «Промислові вентилятори» не існує ані європейських 

гармонізованих стандартів, ані перехідних методів вимірювання.  

                                                           

 

47
 http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-

standards/ecodesign/index_en.htm   

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/index_en.htm
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Додаток 5 наводить перелік груп продукції, для яких існують європейські гармонізовані 

стандарти, груп продукції з перехідними методами вимірювання та груп продукції, для яких 

відсутні або європейські гармонізовані стандарти або перехідні методи вимірювання, зазначає 

відповідні стандарти або перехідні методи для вимірювання та/або повноваження Єврокомісії, 

а також їх придатність для екодизайну та енергетичного маркування. 

7.3 Європейські гармонізовані стандарти та перехідні методи вимірювання 

У рамках цього дослідження існує десять груп продукції, для яких відсутні європейські 

гармонізовані стандарти. Зараз вони підлягають розробці, тоді як Європейські організації по 

стандартизації (ЄОС) діють на підставі повноважень, виданих Єврокомісією і запрошуючи до 

створення європейських гармонізованих стандартів. Статус кожної групи продукції коротко 

підсумовується в Таблиці 4.1 у Додатку 5. Там, де відсутні посилання, джерелом інформації для 

Таблиці 4.1. у Додатку 5 є Європейська екологічна організація громадян для стандартизації 

(ECOS)48.  

Навантаження на ЄОС за останні роки суттєво збільшилось, і, як видно з Таблиці 4.1. у Додатку 

5, з'являються значні затримки. Для більшого сприяння діям у відповідь для розробки 

європейських гармонізованих стандартів, CEN і CENELEC створили Групу координації з 

екодизайну49. Всі повноваження проходять через цю Групу, в якій представлені різноманітні 

технічні комітети по стандартизації, бізнесові асоціації, групи громадянського суспільства та 

Єврокомісія. Ця група є форумом, де Єврокомісія може відповісти на запитання зацікавлених 

сторін і пояснити їх очікування щодо гармонізованих стандартів.  

Групи підтримки CEN та CENELEC з екодизайну cтворили ряд Робочих груп для розв'язання 

горизонтальних питань з екодизайну, пов'язаних зі стандартизацією, а саме: умови та 

визначення (Робоча група 1), допустиме відхилення і невизначеність вимірювання (Робоча 

група 2), екодизайн: координація енергоефективності у будинках (Робоча група 3) і 

ефективність матеріалів (Робоча група 4).   

 

8. Підтримка VII Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з питань 

енергоефективності та відновлювальної енергетики  
З 10 по 13 листопада 2015 р. Державне агентство з енергоефективності організувало у Києві VII-

й міжнародний інвестиційний бізнес-форум з питань енергоефективності та відновлюваної 

енергетики. 

Проект ITS сприяв проведенню Форуму шляхом організації та проведення практичних 

семінаров «Екодизайн: досвід ЄС і перші кроки в Україні» та «Підвищення інформованості з 

                                                           

 

48
 http://ecostandard.org/ 

49
 http://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/SustainableEnergy/Ecodesign/Pages/default.aspx 

http://ecostandard.org/
http://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/SustainableEnergy/Ecodesign/Pages/default.aspx
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питань енергоефективності», забезпечення експертної зони та надання логістичної підтримки 

Форуму. 

У вказаних практичних семінарах брали участь майже 100 участників. 

Програми семінарів, презентації, список учасників та інші відповідні документи можна 

завантажити тут: 

http://www.inogate.org/activities/627?lang=en&order=date_issue_desc&section=documents 

Проект ITS отримав листи-подяки, підписані п-м Сергієм Савчуком, Головою Державного 

агентства з енергоефективності, за підтримку Форуму і проведення практичних семінарів з 

екодизайну та підвищення інформованості (див. Додаток 6).  

8.1 Практичний семінар «Екодизайн: досвід ЄС і перші кроки України» 

Основною темою практичного семінару «Екодизайн: досвід Європейського Союзу і перші кроки 

України» були минулі та сучасні досягнення ЄС в екодизайні та поточна діяльність Державного 

агентства з енергоефективності у цьому напрямку. Семінар надав можливість критично 

проаналізувати минулу та поточну роботу Держенергоефективності стосовно енергетичного 

маркування та обговорити перші кроки щодо транспонування Директиви ЄС з екодизайну та 

спеціалізованих регламентів для енергоспоживчих продуктів (ErPs). 

ПІсля вступної промови п-на Кшиштофа Герульського, члена Групи підтримки України в ЄК, і 

привітання від імені п-на Сергія Савчука, Голови Держенергоефективності, доповідачі з ITS, 

Держенергоефективності та Міністерства економіки України представили наступні теми: 

 основи енергетичного маркування та екодизайну, які є основою енергетичної політики 

ЄС з 1992 та 2005 року відповідно;  

 огляд Директиви ЄС 2009/125/ЕС з екодизайну, вимог у рамках даної Директиви та 

досягнутого енергозбереження; 

 процес екодизайну: від підготовчого дослідження до реалізації; 

 процедури верифікації та нагляд за ринком для енергоспоживчих продуктів (ErPs), що 

регулюються;  

 огляд досягнень Держенергоефективності у сфері енергетичного маркування, особливо 

у транспонуваннї Директиви ЄС 2010/20/EU з енергетичного маркування та регламентів 

для конкретних продуктів, а також поточна робоча програма для впровадження 

маркування для більшості продуктів; 

 транспонування вимог до енергетичного маркування та екодизайну відповідно до 

Угоди про асоціацію Україна - ЄС; 

 поточна допомога проекту ITS стосовно транспонування в Україні Директиви ЄС з 
екодизайну та регламентів для енергоспоживчих продуктів.  

8.2 Практичний семінар «Підвищення інформованості стосовно 
енергоефективності»  

Того ж дня окремий практичний семінар «Підвищення інформованості стосовно 

енергоефективності» був проведений для ознайомлення із досвідом ЄС у підвищенні 

інформованості громадськості стосовно енергоефективності, нещодавніх ініціатив проекту ITS у 

http://www.inogate.org/activities/627?lang=en&order=date_issue_desc&section=documents
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країнах Східного партнерства, а також відповідних ініціатив Держенергоефективності в Україні. 

Доповідачами на семінарі були представники Держенергоефективності та ITS. 

8.3 Експертна зона 

У співробітництві з Держенергоефективності проект ITS організував експертну зону, в якій 

експерти ITS надавали інформацію та відповіді на питання відвідувачів Форуму стосовно 

політики ЄС та України стосовно продуктів та особливо щодо енергетичного маркування та 

екодизайну. 

Для експертної зони проект ITS розробив дві брошури: «Що таке екодизайн і чому він 

необхідний в Україні» (українською та англійською мовами) та «Що таке енергетичне 

маркування?» (українською мовою), які були доступні відвідувачам експертної зони з метою 

підвищення інформованості зацікавленої громадськості (див. 

http://www.inogate.org/activities/627?lang=en&order=date_issue_desc&section=documents). 

8.4 Логістична підтримка 

Проект ITS надавав логістичну підтримку Форуму, яка включала всі послуги, необхідні для 

проведення вказаних у Розділах 8.1 і 8.2 практичних семінарів та експерної зони (Розділ 8.3), а 

також загальні послуги з підтримки чотириденного Форуму. 

 

9. Подальші кроки 

Відповідно до завдання і результатів, зазначених у звіті, ITS надаватиме допомогу 

Держенергоефективності у підготовці звіту до Секретаріату Енергетичного співробітництва 

стосовно прогресу в провадженні регламентів з енергетичного маркування та екодизайну в 

Україні, враховуючи прогрес і результати виконаних завдань у рамках вказаної діяльності. 

Елементом спілкування з Секретаріатом Енергетичного співтовариства стануть консультації 

стосовно необхідних структурних змін у технічних регламентах (ТР) України у порівнянні з 

відповідними регламентами ЄС, які обумовлені чинним українським законодавством, в т.ч. 

Постановою Кабінету Міністрів №708/2012 про нормативні посилання. 

10. Висновки і рекомендації 
Це завдання включало різноманітну діяльність, яку можна поділити на групи з такими назвами: 

 Переклад українською мовою регламентів ЄС з екодизайну і переклад англійською 

мовою чинних українських технічних регламентів з енергетичного маркування 

енергоспоживчих продуктів; 

 Огляд п'яти проектів технічних стандартів з енергетичного маркування; 

 Поради стосовно найбільш відповідного правового варіанту транспонування Директиви 

ЄС з екондизайну в українське законодавство; 

 Поради стосовно пріоритезації впровадження технічних регламентів з екодизайну для 

енергоспоживчих продуктів в Україні; 

http://www.inogate.org/activities/627?lang=en&order=date_issue_desc&section=documents
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 Надання переліку європейських гармонізованих стандартів для продуктів, що 

підпадають під чинні та майбутні регламенти з екодизайну та енергетичного 

маркування в Україні; 

 Підтримка VII-го міжнародного інвестиційного бізнесу-форума з питань 

енергоефективності та відновлюваної енергетики (10-13 листопада 2015 р.), особливо в 

організації та проведенні практичних семінарів з екодизайну та підвищення 

інформованості, а також організації експертної зони. 

Хоча висновки та рекомендації щодо кожної теми надані у відповідних розділах звіту, нижче ми 

підсумовуваємо їх. 

Переклад українською мовою регламентів ЄС з екодизайну та переклад англійською 

мовою чинних українських технічних регламентів з енергетичного маркування для 

енергоспоживчої продукції. 

Всі переклади було надано відповідно до узгодженого графіку. У процесі перекладу чинних 

технічних регламентів з енергетичного маркування була виявлена деяка несумісність із 

відповідними Делегованими Регламентами Комісії, про що було повідомлено 

Держенергоефективності. 

Огляд п'яти проектів технічних регламентів з енергетичного маркування 

В огляді проектів технічних регламентів стосовно барабанних сушарок, побутових духових шаф і 
витяжек, пилососів, кондиціонерів повітря і водонагрівачів (без додатків) розглядались 
зауваження отримані під час міжвідомчого затвердження і  невідповідність між відповідними 
делегованими регламентами ЄС та українськими законодавчими актами, особливо Законом 
України «Про технічний регламент та оцінку відповідності» та «Правил підготовки технічних 
регламентів на основі законодавства ЄС» (Постанова КМУ № 708 від 12 червня 2012 р.). 
Результати огляду направлено Держенергоефективності для розгляду і надання зауважень. 

Поради стосовно найбільш відповідного правового варіанту транспонування Директиви 

ЄС з екодизайну в українське законодавство 

На основі зустрічей з представниками Держенергоефективності та інших зацікавлених сторін і 
огляду правових документів проект ITS оцінив три варіанти для транспонування Директиви ЄС з 
екодизайну в українське законодавство: (1) як закон України; (2) як Технічний регламент на 
основі Постанови Кабінету Міністрів України; та (3) як Стаття нового Закону «Про 
енергоефективність», що вимагає транспонування Директиви як Технічний регламент через 
Постанову КМУ. Проект ITS провів аналіз агрументів за і проти цих варіантів, вказуючи 
відповідні критерії і надаючи відповідні докази. Хоча існують сильні аргументи на користь 
транспонування в якості Закону, переглянуті законодавчі документи передбачають, що 
транспонування Директиви має бути офрмлена як правовий акт (технічний регламент) Кабінету 
Міністрів України. З іншого боку, транспонування в якості статті нового Закону «Про 
енергоефективність», що вимагає пересення Директиви в якості технічного регламенту через 
прийняття Постанови КМУ, задовольняє всім критеріям проведеного аналізу і рекомендується 
як найбільш практичне рішення, яке сприятиме своєчасному впровадженню Директиви і 
одночасному відображенню в  Законі України, таким чином надаючи їй юридичну силу та 
забезпечуючи стабільність для створення довіри з боку інвесторів.  
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Порада стосовно пріоритизації впровадження технічних регламентів з екодизайну для 

енергоспоживчих продуктів в Україні 

Держенергоефективності прагне розробити пріоритетний порядок, за яким транспонувати та 

прийняти 22 технічних регламенти з екодизайну, що мають буть перенесені як елемент 

зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. На підставі консультацій 

з Держенергоефективності проект ITS пропонує пріоритетний порядок  на основі наступних 

критерій: (і) зобов'язання щодо екодизайну групи продуктів, прийнятих у рамках Плану дій з 

реалізації Угоди про асоціацію в 2014 р.; (іі) взаємодоповнюваність впровадження технічного 

регламенту з екодизайну для груп продуктів, щодо яких в Україні існують технічні регламенти з 

енергетичного маркування; (ііі) очікуваний рівень  технічної складності і важкості 

впровадження, що має місце при створенні, обгововренні, прийнятті та впровадженні технічних 

регламентів стосовно конкретних продуктів; і (iv) очікуване енергозбереження як результат 

впровадження технічних регламентів для окремих продуктів. 

Застосування цих критеріїв відображається у чотирьох пріоритетних порядках і ранжуванні, які 

наведені в Таблиці 6.4. На чолі списку групи продуктів, які зазначені в Постанові №847 і 

включають прості приймачі цифрового телебачення, зовнішні джерела живлення, третичне та 

неспрямоване випромінення. Після виконання зобов'язань у рамках Постанови № 847 

Держенергоефективності може переходити до доповнення цих груп продуктів, щодо яких існує 

регламент з енергетичного маркування, в т.ч. такі побутові пристої, як холодильники та пральні 

машини. Далі у цьому списку - решта побутових і господарських продуктів та обігрівачів 

приміщень. "Промислові" продукти знаходяться в окремому списку тому, що вони не включені 

в Постанову № 847 і не підпадають під чинні регламенти з маркування в Україні або ЄС. 

Можливе енергозбереження в цій  групі промислової продукції, особливо від електродвигунів, 

вентиляторів і циркуляційних насосів, є особливо значним і справедливо є предметом окремої 

ініціативи Держенергоефективності стосовно окремої промислової продукцї.  

Надати перелік гармонізованих європейських стандартів для продуктів, що підпадають 

під чинні та майбутні регламенти з екодизайну та енергетичного маркування в Україні. 

20 із 22 груп продукції, що розглядаються, охоплені європейськими гармонізованими 

стандартами або перехідними методами вимірювання, що видані Єврокомісією, хоча прості 

приймачі цифрового телебачення та промислові вентилятори не мають ні гармонізованих 

європейських стандартів, ані перехідних методів вимірювання. Додаток 5 надає перелік груп 

продуктів, щодо яких існують європейські гармонізовані стандарти, груп продуктів з 

перехідними методами вимірювання та груп продуктів, щодо яких не існує гармонізованих 

європейських стандартів або перехідних методів вимірювання, які вказують на відповідні 

стандарти або перехідні методи для вимірювання та/або мандати ЄК та їх придатність до 

екодизайну та енергетичного маркування. 

Підтримка VII-го міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з питань 

енергоефективності та відновлюваної енергії (10 - 13 листопада 2015 р.), особливо 

організація і проведення практичних семінарів з екодизайну та підвищення 

інформованості та організації експертної зони. 
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Практичні семінари з екодизайну та підвищення інформованості, а також експертна зона, були 

спрямовані на  підвищення обізнаності важливих учасників і зацікавленої громадкості щодо 

досвіду ЄС в енергетичному маркуванні, екодизайні,  у питаннях енергоефективності, а також 

інформованості про  поточну і заплановану діяльність Держенергоефективності у цих сферах. 

Зокрема, практичні семінари з екодизайну надали можливість переглянути минулу і поточну 

роботу Держенергоефективності з енергетичного маркування та обговорити перші кроки 

стосовно транспонування Директиви ЄС 2009/125/ЕС з екодизайну та регламентів для 

конкретних енергоспоживчих продуктів. 
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Перелік додатків та доповнень 

Додаток 1 РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2015 р. для здійснення діяльності в рамках Протоколу про 

наміри між Державним агентством з енергоефективності та 

енергозбереження України та проектом технічної допомоги рамках Програми 

INOGATE «Технічний секретаріат INOGATE та комплексна програма на 

підтримку Бакинської ініціативи та  енергетичних цілей Східного партнерства»  

Додаток 2 Міжнародне використання посилань у маркуванні на номер/дату документа 

що затверджує цей регламент 

Додаток 3 Інструкції стосовно розрахунків та розробки рівнянь з Регламенту ЄС 626/2011 

щодо енергетичного маркування кондиціонерів повітря 

Додаток 4 Учасники зустрічей, проведених під час першого та другого візиту  групи 

експертів в Україну 

Додаток 5 Гармонізовані стандарти для продукції, яка підпадає під дію Регламентів  з 

екодизайну та енергетичного маркування 

Додаток 6 Лист-подяка 

Доповнення I Аналіз проектів Технічних регламентів з енергетичного маркування (I) 

побутових барабанних сушарок, (II) побутових духових шаф та витяжок (III) 

пилососів, (IV) кондиціонерів, (v) водонагрівачів та резервуарів для зберігання 

гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки (без 

додатків). 

Доповнення II Переклади українською мовою регламентів ЄС з екодизайну для наступних 

енергоспоживчих продуктів: (i) кондиціонерів та вентиляторів, (ii) водяних 

насосів, (iii) побутових барабанних сушарок, (iv) ламп спрямованого 

випромінення, світловипромінюючих діодних ламп і пов'язаного з ними 

обладнання, (v) комп’ютерів та комп’ютерних серверів, (vi) пилососів, (vii) 

обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів, (viii) водонагрівачів та 

резервуарів для зберігання гарячої води, (ix) побутових духових шаф, 

варильних поверхонь та витяжок, (x) малих, середніх і великих силових 

трансформаторів. 

Доповнення III Переклади англійською мовою існуючих Технічних регламентів, які 

транспонують Директиву 2010/30/EU, Делегований регламент Комісії (ДРК) 

1060/2010 щодо побутових холодильних приладів та ДРК 1061/2010 щодо 

побутових пральних машин (Постанова №702 від 7 серпня 2013 р. «Щодо 

затвердження технічних регламентів з енергетичного маркування»); ДРК 

874/2012 щодо електричних ламп та світильників (Постанова №340 від 27 

травня 2015 р.); ДРК 1059/2010 щодо побутових посудомийних машин 

(Постанова № 514 від 17липня 2015 р). 

 


